
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  انحياز واشنطن لن يحقق السالمو.. اال تعظون: الزهار مخاطباً الدول الغربية
   من التوجه الى الهيئات الدولية الفلسطينيةنتنياهو يحذر مجدداً السلطة

  خطر شديد" حماس"و...نجحنا في إفراغ السلطة الفلسطينية من محتواها: يادلين
  تحذيرات من مواجهة تل أبيب حرباً مستقبلية جديدة على غرار حرب أكتوبر": معاريف"
   بالدولة الفلسطينية االعتراف حول مباحثات سرية بين واشنطن وتل أبيب  ":الشرق األوسط"

 تجري حفريات في األقصى وقبة راحيل مسجد إسالمي" إسرائيل: "منظمة اليونيسكو
   بأحزمة من التهويد بهدف طمس هويته  األقصى بات يحيط المسجداالحتالل: محسن صالح. د

ــاس ــاوض: عب ــا التف خيارن
وسنطلب االعتراف بالدولة في    

  حال الفشل
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    :ةأخبار الزيتون
 ٥  بأحزمة من التهويد بهدف طمس هويته  األقصى بات يحيط المسجداالحتالل: محسن صالح. د.٢

    
    :السلطة
 ٦  فياض يدعو المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل.٣
 ٦  وزراء الثقافة العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للثقافة العربيةتثمن قرار   الفلسطينيةالرئاسة.٤
 ٧  "القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية" تشيد بقرار الحكومة في غزة .٥
 ٧   في نيويورك"األونروا"خيبة أمل فلسطينية عميقة تجاه تصريحات مدير : عريقات.٦
 ٧  البدائل السياسية غير موفقة وتعكس رغبة تجريبية: ناصر القدوة.٧

    
    :المقاومة

 ٨  انحياز واشنطن لن يحقق السالمو.. اال تعظون: الزهار مخاطباً الدول الغربية.٨
١١   المقبلاألسبوعفظاتها ولقاء المصالحة في دمشق فتح تجاوزت تح: طهأيمن .٩
١١  المقاومة تدرس خططاً جديدة لمواجهة أي عدوان: أبو عبيدة.١٠
١٢   التقوا في دولة خليجية لبحث اتفاق طويل األمد"إسرائيل" حماس ون عنممثلو": الجريدة الكويتية".١١
١٢   يتهم حماس برسم مواقع حساسة تمهيدا لقصفها بالصواريخ حال اندالع حرب اإلسرائيلي األمن.١٢
١٣ نتمنى أن يكون هدف زيارة أبو الغيط وسليمان لرام اهللا هو مواجهة مخاطر االحتالل: البردويل.١٣
١٣  االستيطاناكبر خطيئة وقعنا فيها هي ربطنا المفاوضات بتجميد : حسام خضرقيادي في فتح ال.١٤
١٤ "آمال" اقتراب المصالحة مجرد :دحالن.١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   يئات الدولية من التوجه الى اله الفلسطينيةنتنياهو يحذر مجدداً السلطة.١٦
١٥  يخصص ماليين الدوالرات لجلب يهود الحبشة نتنياهو.١٧
١٦  ليست هناك فرصة للسالم في حال تم تقاسم السيادة في القدس: يعالون.١٨
١٦  من دونه" إسرائيل"دة تعد سندا ال تستطيع أن تتصور حياة الواليات المتح: "إسرائيل" لـسفيرة سابقة.١٩
١٧   وحماس خطر شديد .. السلطة الفلسطينية من محتواهانجحنا في إفراغ: يادلين.٢٠
١٨  منها دعمت األنظمة الديكتاتورية وتتحمل مسؤولية الفارين "إسرائيل": ران كوهن.٢١
١٨   تبحث سبل تحسين صورتها عالميا"اسرائيل": "يديعوت".٢٢
١٩  نتنياهو ثمنها مليون دوالرسيارة جديدة ل.٢٣
١٩  تهم األردن بمنع دخول اليهود بقلنسوة على رؤوسهمت "إسرائيل".٢٤
٢٠  تحذيرات من مواجهة تل أبيب حرباً مستقبلية جديدة على غرار حرب أكتوبر": معاريف".٢٥
٢٠    معطيات خطيرة حول جاهزية الجبهة الداخلية اإلسرائيلية: تقرير رسمي إسرائيليي .٢٦
٢١ "إسرائيل"ل إلى الدولة الفلسطينية يمر عبر التنسيق مع الطريق للوصو: تل أبيب.٢٧
    

    :األرض، الشعب
٢١  إضراب شامل في أم الفحم احتجاجاً على بطش الشرطة اإلسرائيلية.٢٨
٢٢   من أرضهم وبيوتهم٤٨ نييترحيل فلسطيلهدف تمن مخططات تحذر الحركة اإلسالمية في الداخل .٢٩
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٢٣   مركبة٢٠و شاحنة محملة بالمساعدات ٢٠٠بإدخال االحتالل يسمح : غزة.٣٠
٢٣  ن بغزةونروا معلمتياألإضراب لفصل .٣١
٢٣  يعانون انعدام األمن الغذائيمن سكان غزة % ٧٥ :الدولية" كير"مؤسسة .٣٢
٢٣  شمال لبنانالبداوي قتيل وثالثة جرحى بانفجار في مخيم .٣٣
   

   : األردن
٢٤  صراعاتللاإلخفاق في تحقيق السالم يبقي المنطقة رهينة للتوتر وعرضة : ملك األردن.٣٤
٢٤   مقدمة لتهجيرهم٤٨استفزاز فلسطينيي  :"العمل اإلسالميجبهة ".٣٥
٢٤  األردن يندد بتصريحات مدير األونروا في نيويورك حول حق عودة الالجئين الفلسطينيين.٣٦
٢٥ دينية يهودية في األراضي األردنيةدفن رموز ": سرائيلإ"ردن والتوتر السياحي بين األ.٣٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٥   نؤكد دعم مصر الكامل لموقف الرئيس محمود عباس بوقف االستيطان: أبو الغيط.٣٨
٢٦  "إسرائيلياً"القاهرة تعد سياج االحتالل على الحدود المصرية شأناً .٣٩
٢٦  اإلسرائيلي زار القاهرة سراً قبل أيام والتقى سليمان" األمن القومي"ستشار م :إلذاعة العبريةا.٤٠
٢٦   إسرائيلية بمناورة أميركية شاركة بحرينية و أردنيةم :السفير.٤١
٢٧   نحو السالم بوجود الحكومة اإلسرائيلية الحاليةال مؤشرات الى تقدم: األسد.٤٢
٢٧  فتّشوا عن خصومكم بين العرب: نصيحة إسرائيلية إلى األتراك.٤٣
٢٨   "أم الفحم"إيران تدين االعتداء اإلسرائيلي في .٤٤
٢٨  إلى األسواق العربية" إسرائيل" يطالبون بالتصدي لتسلل شق بدمضباط المقاطعة.٤٥
٢٨  عالم عربي يدعون لحماية القدس٢٠٠: ليبيا.٤٦
   

   :دولي
٢٩   بالدولة الفلسطينية االعتراف مباحثات سرية بين واشنطن وتل أبيب حول  ":الشرق األوسط".٤٧
٢٩   جري حفريات في األقصى وقبة راحيلت" إسرائيل: "منظمة اليونيسكو.٤٨
٣٠ الجدار يجعل وجود دولة فلسطينية أمراً بعيد المنال: روبنسون.٤٩
٣٠ اة في األراضي الفلسطينيةالمؤشرات االقتصادية اإليجابية لم تحسن ظروف الحي": أوتشا".٥٠
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  عوني فرسخ... التصريحات المثيرة لالستنكار والقلق.٥١
٣٣  جهاد الخازن"... هل اسرائيل دولة أبارتهيد؟".٥٢
٣٤ الشيخ إبراهيم صرصور... !!!في هذه المرحلة بالذات ؟؟؟كيف نتعامل مع يهودية الدولة  .٥٣
    

 ٣٧  :كاريكاتير
***  
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  خيارنا التفاوض وسنطلب االعتراف بالدولة في حال الفشل: عباس .١
الرئيس محمود أن  ، رام اهللا من ٢٨/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  ذكرت
اس جدد التأكيد على الموقف الفلسطيني والعربي القاضي بتجميد االستيطان بشكل كامل من أجل عب

العودة إلى المفاوضات المباشرة، من أجل التأكد من رغبة الطرف اإلسرائيلي في الوصول إلى حل 
  .لجميع قضايا الحل النهائي

د أبو الغيط، في مقر الرئاسة ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري احمعباسوقال 
بمدينة رام اهللا، إن المشاورات التي تجري اآلن هي من أجل وقف كامل لالستيطان، إذا أرادوا أن نعود 
للمفاوضات المباشرة، ومعروف أن إسرائيل أصدرت عددا كبيرا من أوامر البناء في المستوطنات، وهي 

طينية، وهذا أمر غير مقبول، ولن نقبل إطالقا أن تباشر البناء سواء في القدس أو في األرض الفلس
  .نوضع أمام األمر الواقع

وأضاف عباس، كذلك نحن ندين األعمال التي يقوم بها قطعان المستوطنين في كل إرجاء الضفة الغربية، 
من تدمير للمساجد والمدارس، وتقطيع لألشجار، ورفعنا صوتنا عاليا أمام العالم، ولكن لألسف لم نسمع 

  .أية ردود فعل، وبالتالي يقوم هؤالء  بعملهم تحت بصر الجيش اإلسرائيلي
 استغرابه، من أقوال نتيناهو األخيرة، والتي تتحدث عن األعمال أحادية الطرف، وأن على عباسوأبدى 

  .الجانب الفلسطيني أن يوقفوا األعمال أحادية الطرف
أحادية الطرف، فإذا كان يقصد بأننا سنذهب في استغربت واستغرب ماذا يعني باألعمال : وأضاف عباس

المستقبل إلى مجلس األمن فهذا عمل قد يحصل بعد عدة أشهر، ولكن إسرائيل ومنذ عقود تقوم باألعمال 
  .أحادية الطرف في كل مناسبة، وأبرزها األعمال االستيطانية وغيرها

الواردة في خطة خارطة الطريق، وقلنا له كذلك يتحدث انه على الفلسطينيين أن يلبوا التزاماتهم : وتابع
ونقول أيضا، إننا  نتحدى انه إذا كان هناك التزام واحدا علينا ورد في االتفاقات أو في خطة خارطة 
الطريق لم ننفذه، ونتحدي أيضا أن تكون إسرائيل نفذت التزاما واحدا مما ورد عليها حسب االتفاقات 

  .الموقعة
نحن مازلنا مصممين على عملية : يادة الفلسطينية بعملية السالم، قائال وشدد عباس، على تمسك الق

السالم، ومازلنا مصممين على أن الوصول إلى عملية السالم يتم من خالل المفاوضات، معتمدين على 
  .إرادتنا ومعتمدين على شعبنا وعلى المجتمع الدولي

طينية، وقلنا إن هذه الخيارات ستكون تحدثنا عن خيارات فلس: وبخصوص الخيارات الفلسطينية، قال
متتابعة، ولكن أول هذه الخيارات هو العودة إلى المفاوضات المباشرة إذا توقفت إسرائيل عن كافة 

  .نشاطاتها االستيطانية
بعد ذلك هناك خيارات أخرى، أولها االتصال بالواليات المتحدة والتحدث معها، ونطلب منها : وأضاف

يا خاصة حول وجود الدولة الفلسطينية واالعتراف بحدود هذه الدولة عام موقف حول مجمل القضا
١٩٦٧.  
ثم هناك خيارات نذهب بها إلى مجلس األمن، وإلى آخر هذه الخيارات التي تحدثنا عنها، ولكن : وتابع

اآلن نركز اهتمامنا على الخيار األول، ولكن هذا ال يمنع أن نحضر أنفسنا لكل الخيارات التي تأتي 
 خيارات وليس خيار واحد، ولكن لن نقفز عن الخيار األول إال بعد  استنفاد كل محاوالت ٧الحقا، ولدينا 

الخيار األول، ومن ثم نذهب إلى الخيار الثاني وهو الحديث مع الواليات المتحدة، وإذا لم ننجح ننتقل إلى 
  .الخيار الثالث، وهكذا

ورة فيما يتعلق بالوضع الراهن، وبالذات في مسالة وأضاف عباس، تحدثنا وتبادلنا الرأي والمش
االستيطان ووقفه، والمشاورات التي تجري اآلن من أجل وقف كامل لالستيطان، أذا أرادوا أن نعود 

  .للمفاوضات المباشرة
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وأشار إلى أن الوفد المصري، الحظ أن الوضع األمني في الضفة الغربية، مستتب، وأن هناك تطور 
وأن الناس تعيش حياة طبيعية، ولكنها تنتظر االستقالل، والوصول إلى الدولة الفلسطينية اقتصادي جيد، 

هذا هو األمل الذي يعيش عليه شعبنا وننتظره بدعم ومساندة من : وقال. المستقلة، وعاصمتها القدس
  .أشقاءنا جميعا، وعلى رأسهم مصر العزيزة

لف المصالحة أوكل إلى مصر بقرار من الجامعة إن م: وبخصوص ملف المصالحة الوطنية، قال الرئيس
العربية، ومصر قامت بإجمال وثيقة تضمنت مختلف اآلراء بشكل متوازن، وقدمتها في األول من أكتوبر 

 من أكتوبر العام الماضي ، إال أن حماس لآلن لم توقع ١٥الماضي، ونحن وقعنا على هذه الوثيقة في 
  .على هذه الوثيقة
 مهتمة بالحوار الفلسطيني الذي جرى مؤخرا، ومهتمة بأن يتم االتفاق، وأن تأتي مصر: وأضاف عباس

  .حماس للتوقع على الوثيقة المصرية، ومن ثم تقوم مصر بمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة
ال نستطيع أن نقول أن األمل قائم أو غير قائم، ولكننا نبذل كل الجهود بمساعدة : وتابع عباس قائال
ل كذلك كل الجهود للوصول إلى االتفاق بأقصى سرعة ألن قضية الوحدة هامة جدا مصر، التي تبذ

  .وغالية، ونريد أن نصل إليها في أقصى سرعة
مسؤول أن  ،  محمد يونسنقالً عن مراسلهارام اهللا  من ٢٩/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، وأضافت 

 في ضوء إخفاق الجانب إن زيارة المسؤولين المصريين جاءت» الحياة«فلسطيني رفيع قال لـ 
أعطينا «: وأضاف. »األميركي حتى اآلن في التوصل الى اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي لوقف االستيطان

اإلدارة األميركية مدة شهر، وها هو الشهر شارف على االنقضاء من دون أن يعودوا إلينا بجواب، لذلك 
اتفقنا على انتظار الجانب األميركي «: ادوز. »جاء اإلخوان من مصر للتباحث في الخيارات الممكنة

واألجوبة التي يحملها، وفي ضوء ذلك سنحمل هذه األجوبة الى اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد 
  .»الشهر المقبل في القاهرة لمناقشة الخيارات العربية والفلسطينية

اتفاق مع اإلسرائيليين، وهذا مؤشر األجواء غير مريحة، األميركان لم يتوصلوا بعد الى «وأوضح أن 
سلبي، وهناك أفكار إسرائيلية سمعناها ونرفضها مثل اعتبار العطاءات االستيطانية األخيرة سارية 

هذا لن يكون مقبوالً علينا وال على العرب، . المفعول في حال طرح تجميد جديد لفترة ثالثة أشهر
لى االنتظار ثم اللقاء مجدداً لدرس العرض األميركي اتفقنا ع«: وأضاف. »والمصريون يشاركوننا الرأي

 الفلسطينية -وأشار الى أن االتصاالت األميركية . »في حال التوصل الى تفاهم مع الجانب اإلسرائيلي
آخر اتصاالت أجراها األميركيون معنا كان «متوقفة الى حين التوصل الى مثل هذا االتفاق، الفتاً الى أن 

هيالري كلينتون مع الرئيس عباس أثناء قمة سرت، وبعد ذلك اتصال وحيد ) رجيةوزيرة الخا(اتصال 
  .»من المبعوث جورج ميتشل

  
   بأحزمة من التهويد بهدف طمس هويته األقصى بات يحيط المسجداالحتالل:  صالحمحسن. د .٢

م الثاني حيث  الثاني عشر لليواألقصى االجتماعي فعاليات ملتقى اإلصالحواصلت جمعية : اهللا راشد عبد
 تم االنتهاء منها أسفل  نفقا١٣ً هناك أن من "القدس بين التهويد والتثبيت"حذر المشاركون في محاضرة 

  .اإلنشاء قيد أخرى ١٢ إلى إضافة، األقصىالمسجد 
أن المشروع الصهيوني في ] مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات[وأكد الدكتور محسن صالح 

 انه ال يعترف بوجود الشعب الفلسطيني ما يمثل قمة إلى تعامل مع اآلخر، مشيراًفلسطين يرفض ال
  .الخطر

  عليها خصوصاًاإلسالميوقال صالح إن هذه األرض لم تنعم بالعيش السلمي إال من خالل سيطرة الدين 
  .مقدسة الاألرضانه يقبل التعايش مع اآلخر، حتى أتى مشروع التهويد الكامل والشامل الذي تواجهه 
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 أن العام الماضي شهد اعتداءات عدة على المسجد األقصى فاقت بكثير ما قام به الكيان إلىولفت 
الصهيوني خالل األعوام السابقة وهو ما يأتي ضمن خطة محكمة للسيطرة على منطقة المسجد األقصى 

  .بالكامل
 قيد أخرى ١٢ إلى إضافة، قصىاأل تم االنتهاء منها أسفل المسجد  نفقا١٣ً إن هناك إلىوأشار صالح 

 أن  األمر الذي يدلل على النوايا التي يبيتها العدو لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم، مؤكداًاإلنشاء
اإلسرائيليين باتوا يحيطون المسجد بأحزمة من التهويد بهدف طمس هويته وتهويده حتى بلغت األحياء 

  . يهودي يقطنون القدس٢٠٠ مستوطنة، إضافة إلى ١٧اليهودية ما يقارب 
 عاصمة لهم من خالل إلغاء المدينة إلى اليهود يسعون لتحويل القدس إنوبدوره، قال حسام الغالي 

 يقدمون الدعم السياسي الكامل لهذا أنهم إلى المسلمة وتخفيض أعداد المسلمين المقيمين فيها، مشيراً
  .المشروع الذي انطلق في ظل صمت أميركي وأوروبي

 مليون دوالر أميركي لبلدية القدس بهدف تمكينها من انجاز ٨٥٧ دولة االحتالل قدمت أن إلى ولفت
مشروع التهويد الذي من المفترض أن يطول األقصى ويلغي هويته العربية وال سيما في ظل األعداد 

تنديد وأشار إلى اكتفاء الدول العربية بال. المتزايدة للمسلمين األمر الذي يتعارض مع مخططاته
واالستنكار وهو ما جعل األمر بحاجة إلى الدعم الخارجي الن هذا الحال ترك الفلسطينيين يواجهون 
المخططات بشكل منفرد، مبينا أن حتى صندوق القدس الذي تم إقراره من قبل جامعة الدول العربية 

  .وأوكل اإلشراف عليه إلى البنك اإلسالمي لم يأت بثمار ايجابية
  ٢٩/١٠/٢٠١٠ت، الراي، الكوي

  
  فياض يدعو المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل .٣

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس المجتمع الـدولي بتحمـل            : عبد القادر فارس   -غزة  
  .١٩٦٧مسؤولياته إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة في عام 

نمية البريطاني ألن دانكن، عقب اجتماعهمـا فـي رام اهللا،           وأكد فياض في مؤتمر صحافي، مع وزير الت       
متابعة السلطة الفلسطينية تنفيذ آليات العمل واإلجراءات المطلوبة إلقامة دولة فلسطين، بمـا ال يتجـاوز                

وذكر أن هناك تقدما في اتجاه سد العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية، بعد تلقيهـا               . أواسط العام المقبل  
ية من عدة أطراف، مؤكدا استمرار جهود تحقيق مزيد من االعتماد على القدرات الذاتية، وتقليل               منحا مال 

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تلقت قبل ثالثة أسـابيع مـساعدة            . االعتماد على المساعدات الخارجية   
  . مليون دوالر من البنك الدولي٤٠بقيمة 

  ٢٩/١٠/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  تثمن قرار وزراء الثقافة العرب اعتبار القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية نيةالفلسطي الرئاسة .٤

 ثمنت الرئاسة اليوم الخميس، قرار مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن :رام اهللا
 وتوأمتها العربي الذي عقد في الدوحة، أمس األربعاء، اعتبار مدينة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية

  .مع كل عاصمة ثقافية يحتفى بها
وأكدت الرئاسة على أن هذا القرار يجدد تأكيد أهمية هذه المدينة بما تمثل من موروث ثقافي مبني على 

  .التعددية والقيم اإلنسانية النبيلة والتسامح بين المسلمين والمسيحيين
ي تجلى األسبوع الماضي خالل انعقاد وأعربت عن شكرها، على استمرار الدعم والتأييد العربي الذ

المجلس التنفيذي لليونسكو في دعم القرارات التي تؤكد دعم شعبنا في مواجهة االحتالل في كافة 
  .المجاالت وخاصةً الثقافية

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  " العربيةالقدس عاصمة دائمة للثقافة" تشيد بقرار الحكومة في غزة  .٥

موقف وزراء الثقافة العرب باعتماد القدس " حماس"ثمنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة : غزة
وأشاد وزير الثقافة في الحكومة أسامة العيسوي بالقرارات الداعمة . العربية " عاصمة دائمة للثقافة"

وحة، وأهمها اعتبار القدس للقضية الفلسطينية التي صدرت عن مؤتمر وزراء الثقافة العرب في الد
  .عاصمة دائمة للثقافة العربية وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافية يحتفى بها سنوياً 

وشدد . وأكد العيسوي في بيان، أمس، ضرورة بذل الجهود الممكنة لحماية المدينة المقدسة من التهويد 
لم واآلثار اإلسالمية والمسيحية على وجوب دعم ومساندة المقدسيين والحفاظ على المسجد األقصى والمعا

وطالب وزراء الثقافة العرب باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الهوية الثقافية العربية في المدينة، . 
  .مشيداً باتخاذ فلسطين كنموذج ضمن الخطة الشاملة للثقافة العربية المحدثة 

  ٢٩/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  

   في نيويورك"األونروا"يقة تجاه تصريحات مدير خيبة أمل فلسطينية عم: عريقات .٦
أعرب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات،            : رام اهللا 

اليوم الخميس، عن خيبة أمل الفلسطينيين العميقة تجاه التصريحات التي أدلى بها أندرو ويتلـي، مـدير                 
  .في نيويورك حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين) األونروا(ن مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئي

جاء ذلك في رسالة بعثها الدكتور عريقات إلى مبعوث األمم المتحدة الخاص بعملية السالم في الـشرق                 
  .األوسط روبرت سري

التـي  ،  )األونروا(وأشاد الدكتور عريقات، في الرسالة، بالموقف الرسمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين            
سارعت إلى التنصل من تصريحات ويتلي، مؤكداً أن حق الالجئين الفلسطينيين بـالعودة إلـى ديـارهم                 

  .وأراضيهم هو من أهم الحقوق الفلسطينية
كان من األفضل للسيد ويتلـي أن يـدافع عـن حقـوق             ': وأضاف الدكتور عريقات في رسالته مستنكراً     
ود القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، عوضاً عـن         الالجئين الفلسطينيين المنصوص عليها في بن     

  .'دعوتهم إلى القبول باألذى والتشريد اللذان لحقا بهم والتخلي عن حقوقهم بالعودة والتعويض
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  البدائل السياسية غير موفقة وتعكس رغبة تجريبية: القدوةناصر  .٧

رد وزير الخارجية لدى السلطة الفلسطينية سابقا ناصر القدوة في بيان امس :  احمد رمضان- اهللا رام
بتاريخ "قال فيه " وفا"على اتهامات كان وجهها اليه المحرر السياسي لوكالة االنباء الفلسطينية 

 ضارياً على تحليالً سياسياً تضمن هجوماً سياسياً) وفا( كتب المحرر السياسي لوكالة ٢٥/١٠/٢٠١٠
ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وذلك، وكما قال التحليل، على خلفية مقال نشرته صحيفة 

  ".، وربما على خلفيات أخرى"وول ستريت جورنال"
أن يقوم المحرر السياسي لوفا بالهجوم السياسي على عضو في اللجنة المركزية لفتح "اضاف القدوة 

ير مسبوق ويحمل دالالت خطيرة، وأن يقوم المحرر بالتلميح الى وجود شخصيات وباالسم فهو أمر غ
أخرى بالحركة في نفس السلة فهو يحمل دالالت أخطر ألنه يعني وجود مشكلة في صلب النظام 

هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الجوهر فقد ارتكز . السياسي الفلسطيني ونمط العالقة بين مكوناته
لسياسي على ما نسب الي، والى االقتباس عني والموجود في المقال المشار اليه أعاله هجوم المحرر ا

فهذا يحمل دالالت الجهل وغياب المهنية باعتبار أن المقال لم ينسب لي شيئاً ولم يحتو على أي اقتباس 
  ".عني
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 المواقف التي تم أما اذا كان المطلوب توضيح بعض المواقف األساسية فانه يسعدني تكرار"واكد القدوة 
التعبير عنها مرات في الهيئات القيادية للحركة والمنظمة، ونعم في بعض وسائل االعالم، والتي تتلخص 
في تأييد الموقف الفلسطيني الرسمي المصر على عدم العودة الى المفاوضات دون التوقف التام 

  ".لالستيطان واالشادة بهذا الموقف
ي طرحت فهي غير موفقة ونحن غير قادرين على خوض معارك فاعلة أما بخصوص البدائل الت"وقال 

أما في . على أساسها وهي تعكس رغبة تجريبية لدى بعض األخوة الناصحين عندما ال يجوز التجريب
ما يتعلق باألوضاع الداخلية فهي ليست أصالً شأن االعالم، ولكن وعلى كل حال فقد أكدت اللجنة 

 وأنا منها وبها، تمسكها بالرئيس محمود عباس ورفضت مجرد نقاش أية المركزية للحركة مراراً ،
فعليه االعتذار عما " وفا"اذا كان ما سبق كافياً للمحرر السياسي لـ. احتماالت أخرى في هذا المجال

كتب، واذا لم يكن كافياً فعليه أيضاً االعتذار، ألن األمر برمته يخرج أصالً عن دائرة صالحياته، واذا 
 ثمة تساؤالت متعلقة بأعضاء في اللجنة المركزية للحركة فيجب أن يخضع األمر للنقاشات داخل كان

  ".األطر الحركية القيادية
لن يضير الرئيس عباس ما "الرسمية قد وجه للقدوة اتهامات قال فيها " وفا"وكان المحرر السياسي لوكالة 

أو حول تنامي المعارضة له داخل الحركة، كما " فتح"تخطه أقالم مأجورة حول الصراعات الداخلية في 
بقلم الكاتب تشارلز ليفنسون، فما قيل في هذا الصدد ليس سوى تعبير " وول ستريت جورنال"جاء في 

أما الضرر، كل الضرر، فسيأتي على ألسنة بعض شخصيات . مبتذل عن تفكير ال صلة له بالحقيقة
الدقيقة، أن تضم أصواتها إلى الحملة الواسعة والضارية الحركة التي آثرت، في هذه اللحظة السياسية 

إنه من المؤسف حقاً أن ينقل على لسان السيد . ضد الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية ورئيسه المنتخب
ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية للحركة، ما نسب إليه من تشكيك في سياساتنا الوطنية وطعن في 

نتمنى لو كان االقتباس عنه ملفقاً إذ ال يليق بمن في . رة معركتنا الوطنية الصعبةقدرة قيادتنا على إدا
  ".مكانه أن يوجه سهامه في الوقت الذي تنهال السهام من جهات شتى

 ٢٩/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  

  انحياز واشنطن لن يحقق السالمو.. اال تعظون:  الدول الغربيةمخاطباًالزهار  .٨
القيادي في حركة ، أن كريسبينا بالمر نقال عن مراسلتها من غزة ٢٩/١٠/٢٠١٠ز، وكالة رويترنشرت 

ان الغرب يتخبط في حياة بال أخالق وليس من حقه انتقاد الحركة بسبب قال حماس محمود الزهار 
في وقت سابق » رويترز«وأضاف خالل مقابلة أجرتها معه وكالة . الطريقة التي تحكم بها قطاع غزة

ع الجاري في مسكنه في مدينة غزة الساحلية المزدحمة، ان التقاليد اإلسالمية تستحق من األسبو
  .االحترام، متهماً أوروبا بترويج الفحش والنفاق السياسي

من حقنا أن ندير حياتنا بالطريقة التي يحددها ديننا وليس «: وتابع الزهار موجهاً كالمه للدول الغربية
. ال تعيشون كالحيوانات) حتى(بل انكم . أنتم ال تعيشون كبشر... م علمانيون أنت. أنتم ال دين لكم. دينكم

  .»واآلن تنتقدوننا... تقبلون المثلية 
وانتقد الزهار دوالً أوروبية مثل فرنسا إلصدارها تشريعاً في اآلونة األخيرة يحظر ارتداء النقاب في 

انتم تستغلون النساء ... وليس أنتم .. .نحن من يحترم النساء ويقدرهن «: األماكن العامة، وقال
أنتم ال تعلمون من هم اباء أبنائكم بسبب . للمرأة زوج واحد ومئات اآلالف من العشاق. كالحيوانات

  .»الطريقة التي تحترمون بها المرأة
والحكومات الغربية » حماس«يذكر ان الزهار يتحدث اإلنكليزية بطالقة، وهو همزة وصل جيدة بين 

 يعترف كثير منها بالحركة بسبب عدائها إلسرائيل، لكن على رغم ذلك توجد بينهما روابط غير التي ال
  .مباشرة
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لماذا أعيش طبقاً لتقاليدكم . أنا مسلم أعيش هنا طبقاً لتقاليدنا... هل أسلمة الناس جريمة؟ «: وتساءل
  .»فال تنتقدونا. ياًفقراء أخالق... أنتم فقراء . نحن نفهمكم جيداً«: وأردف قائالً. »أنتم

وقال الزهار وهو جراح كان يقوم بتدريس الطب في الجامعة اإلسالمية في غزة انه يشعر بغضب بالغ 
  . وفي الوقت ذاته تقيم عالقات وثيقة للغاية مع اسرائيل» حماس«خصوصاً من أن دوالً غربية تدين 

فصلتين، أحدهما لقي حتفه خالل محاولة يذكر ان اثنين من أبناء الزهار استشهدا في ضربتين جويتين من
ال يمكن . ال بد أن تشعروا بالخزي من دعم اسرائيل«: وقال الزهار. ٢٠٠٣فاشلة لقتل الزهار نفسه عام 

  .»أال تبالون باالغتياالت التي تحدث هنا. أن تدعموا قيام اسرائيل
حمد األيوبي أن الزهار      نقال عن مراسلها من غزة م      ٢٨/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين،     وذكرت  

 أن الموقف األمريكي المنحاز لالحتالل اإلسرائيلي ال يمكن أن يؤدي لتحقيق تسوية فـي المنطقـة،                 أكد
  . مشدداً على أنه منسجم مع الموقف اإلسرائيلي من المفاوضات المباشرة

إن : "٢٠١٠-١٠-٢٨وقال الزهار خالل ندوة عقدتها هيئة التوجيه السياسي في مدينة غـزة، الخمـيس               
المفاوض الفلسطيني وصل إلى مرحلة أثبتت للجميع عدم جدية المفاوضات في ظل استمرارها مع عـدم                

  ". توفر الغطاء الشعبي والقانوني لها
  يهودية الدولة 

إن أصحاب مشروع التفاوض ومن يقف معهم من الدول العربية وصلوا إلى مرحلة بأنهم ال : "وأضاف
اء للمفاوضات في ظل استمرار عمليات االستيطان وفرض األمر الواقع في يستطيعون أن يعطوا غط

  ". الضفة الغربية المحتلة
لقد أنهكت المفاوضات الشعب الفلسطيني نظراً الختالف جداول األعمال، حيث أن : "ومضى قائالً

اً أن معنى ذلك ، مبين"الموقف اإلسرائيلي يشترط االعتراف بيهودية الدولة عند الدخول في أي مفاوضات
  ". أن يدخل الفلسطينيون المفاوضات معترفين بأن ليس لديهم دولة وأرض"

إن : "التي يطالب بها االحتالل اإلسرائيلي، وقال" يهودية الدولة"وحذر من خطورة االعتراف بـ
  ". االعتراف بذلك، ينزع ملكية اإلنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على هذه األرض

إنها دخلت في مرحلة من أسوأ :"دارة األمريكية الحالية تعاني من حالة من الضعف، وقال وذكر أن اإل
، مشدداً على أنها تريد من اللوبي الصهيوني أن تدعمه في االنتخابات "مراحل الضعف االنتخابي

  . األمريكية النصفية القادمة على حساب القضية الفلسطينية
  المصالحة الفلسطينية 

بالمصالحة الفلسطينية، أوضح الزهار أن المصالحة تكمن في مستويين األول على مستوى وفيما يتعلق 
تأتي ألولي الدم وتعوضه "العائالت، وذلك بتشكيل لجنة وطنية مسئولة عن تحقيق المصالحة العائلية، 

طرق إلعادة ، مؤكداً على أن المصالحة العائلية هي أقصر ال"عن خسائره بالدية وبالتقييم المادي للخسائر
  . الوحدة إلى أساسها

، مشدداً على ضرورة أن "إن المصالحة ال تعني أبداً ذوبان الفصائل وخلطها مع بعضها البعض: "وقال
يتم االتفاق على انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في وقت واحد في الضفة 

  . الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة
لى أن حركته ستقبل بنتائج أي انتخابات تجرى على الساحة الفلسطينية، ومهما كانت النتائج، وشدد ع

" فتح"مشيراً إلى أن سبب االنقسام الفلسطيني وما سبقه من اقتتال فلسطيني داخلي هو رفض حركة 
 نتائج هذه االعتراف بنتائج االنتخابات التشريعية، ومحاولة الغرب واإلدارة األمريكية االنقالب على

  . االنتخابات
سنقبل إذا اختار الشعب " حماس"على حركة فتح أن تقبل هذه المرة نتائج االنتخابات، نحن في : "وأضاف

  ". على فتح قبول ذلك أيضاً" حماس"، وإذا اختار الشعب "فتح"الفلسطيني 
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  العالقة مع الغرب 
د من المسئولين الغربيين الرسميين، ومن جانب آخر، أكد الزهار أن هناك اتصاالت بين حركته وعد

  ". الظلم الواقع في فلسطين ال يمكن أن يستمر"مشيراً إلى أن هناك إدراكاً غربياً أن 
تتحدث إلى الغرب بلغة واحدة، هي نفس اللغة التي تتحدث بها في اإلعالم، نحن " حماس"إن : "وأضاف

والموقف الصادق للغرب دون أن يمس ذلك حققنا الكثير من اإلنجازات في إيصال الصورة الحقيقية 
  ". موقفنا، أو أن نرضي الغرب على حساب مشروعنا الوطني

في العالم العربي، أوضح الزهار أن عالقة حركته في المرحلة الحالية مع " حماس"وبخصوص عالقة 
" حماس"أن العالم العربي تشهد تقدماً في بعض المناحي وتشهد تراجعاً في مناحي أخرى، مشدداً على 

  . ستبقي على سياستها ولن تنحاز إلى أي من المحاور الموجود على الساحة العربية
واتهم الزهار العالم الغربي واالحتالل اإلسرائيلي بمحاولة فرض أحد المحاور على الحركة حتى يبرر 

الدخول بمحاور العالم ضربها، الفتاً إلى أن السياسات الخاطئة التي اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينية في 
  . الغربي أضرت بالوضع الفلسطيني على كافة المستويات

نحن بحاجة لألمتين العربية (..) سنقاوم أي مشروع يحاول أن يجعلنا في هذه المحاور : "وأضاف
واإلسالمية، ونحن بحاجة لموقف شجاع من أحرار العالم الشرقي والغربي لنصحح هذا الخطأ التاريخي 

  ". في أرضناالذي حدث 
  العالقة مع الفصائل 

انكشفت سوءة  "٢٠٠٧وبخصوص العالقة مع الفصائل الفلسطينية، أوضح أنه بعد الحسم العسكري عام 
إن الذي كان يدعي الوطنية ويهاجم أبو مازن والمفاوضات، ويأخذ راتبه من هذه : "، وقال"كل فصيل

قول مقاومة حيث سمعنا عن المقاومة الشعبية الجهة وقف معهم، وابتعد عن مشروع المقاومة، وبقي ي
  ". والسلمية وغيرها

وأوضح أن حركته بدأت خطوات إيجابية في العالقة والتنسيق مع حركة الجهاد اإلسالمي في كافة 
التي ليس لها ارتباط في "المجاالت بحيث يتم تطوير العالقة إلى كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة 

  ". مني مع االحتالل اإلسرائيلي؛ لنصل إلى وحدة وطنية حقيقيةمشروع التعاون األ
يدنا " حماس"نحن في :"وذكر أن حركته تتطلع إلى تطبيق التنسيق مع كافة الفصائل األخرى، وقال 

مفتوحة لكل من يريد أن يأتي على أساس الوحدة الوطنية، وليس سياسة المصلحة الحزبية والفصائلية، 
  ". المشروع على أقصى درجةوجاهزون لتطوير هذا 

صحوة ضمير عالمية، ناتجة من "وحول قوافل التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد الزهار أن هناك 
إن هذه الصحوة ناتجة من صدق : "، مضيفاً"إدراكهم لحقيقة ما يجري في فلسطين وقطاع غزة خصوصاً

  ". برنامج المقاومة الذي تقوم به الفصائل الفلسطينية
بريطانيا وفرنسا باإلضافة إلي الواليات المتحدة األمريكية باتت :ن العديد من الدول الغربية مثل وأكد أ

إن مشروعنا كل يوم يكسب تأييداً من الغرب :"تتفهم واقع الحركة وترغب في فتح عالقات معها، مضيفا 
  ". ا للشعب الفلسطيني، وعندما نجلس مع الغرب نتكلم بنفس لغتن"فتح"ونحن لسنا نسخة مكررة عن حركة 

  التهديدات اإلسرائيلية 
وفي حديثه عن التهديدات اإلسرائيلية ضد قطاع غزة، أكد الزهار أن حركته تأخذ التهديدات اإلسرائيلية 

  . على محمل الجد، محذراً في ذات الوقت من مغبة شن االحتالل عدواناً جديداً على قطاع غزة
أن تفكر ألف مرة قبل ) إسرائيل(ل غزة سيكلفه الكثير الكثير، وعلى إن إقدام االحتالل على دخو: "وقال

، مشدداً على أن االحتالل لن يستطيع تحقيق أهدافه من أي حرب يشنها على "أن تتخذ قراراً بشن الحرب
  . القطاع
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خرا ، وتهديداته مؤ"إن االحتالل يبالغ في تقديره لحجم قدرتنا العسكرية من أجل ضربنا: "وأضاف الزهار
  ".جدية، وعلينا أخذها على محمل الجد، ألن االحتالل دائما ما يلجأ للحروب للتغطية على فشله السياسي

   
   المقبلاألسبوع تحفظاتها ولقاء المصالحة في دمشق تجاوزتفتح : طهأيمن  .٩

ان أكد  أيمن طه القيادي في حركة حماس ، أنغزة من ٢٨/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، نشرت 
ن عقد لقاء المصالحة القادم مع حركة فتح سيكون في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد ان مكا

تجاوزت فتح تحفاظاتها على المكان بعد المالسنة التي حصلت بين الرئيس السوري بشار االسد والرئيس 
  .محمود عباس في قمة سرت الليبية خالل انعقاد القمة العربية 

, ان حركة فتح تجاوزت تحفظاتها عن مكان عقد اللقاء"في غزة " معا"وقال طه في حديث لمراسل 
 .ورجح انعقاد اللقاء االسبوع المقبل لبحث الملف األمني, وهناك اتصاالت تجري لتحديد موعد اللقاء

ان حركة حماس لم تبلغ بأي "وعن المبادرات التي طرحت الستضافة اللقاء لبحث الملف األمني قال طه 
  ". دولة بخصوص هذا الموضوعمبادرة من اي

واكد طه انهم سيوقعون على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية كما هي، وذلك بعد التوصل لورقة 
واوضح  .فلسطينية فلسطينية تسير جنبا الى جنب مع الورقة المصرية عند تنفيذ االتفاق النهاء االنقسام

 حركة فتح خالل هذه االسبوع في دمشق، سيقومون طه، انهم بعد التوصل التفاق فلسطيني فلسطيني مع
  .بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي

وأكد طه، بان التنفيذ التفاق المصالحة سيكون اعتمادا على الورقتين المصرية والفلسطينية الفلسطينية، 
طينية لكن ان وجد خالف في الورقة المصرية عند فتحها فإنهم سيطبقون ما ورد في الورقة الفلس

  .الفلسطينية
وحول سؤاله عن مكان عقد اللقاء الذي سيجمع الطرفين، اوضح طه ان حركة حماس ليس لديها مشكلة 

  .في المكان وانهم مستعدون للذهاب الي مكان من اجل انجاز المصالحة
 وصرح طه، بأن حماس تلقت اتصاالً من القيادي الفتحاوي عزام األحمد، الذي أبلغهم بدوره أن فتح

وأشار طه، إلى أن حماس  .توافق على عقد اللقاء القادم في دمشق، مرجحا أن يكون األسبوع القادم
تسعى حاليا إلرسال وفد أمني سياسي من قطاع غزة، للمشاركة في اللقاء القادم، موضحا أنهم بانتظار 

  .الموافقة المصرية على ذلك
 عضو المكتب السياسي ، أندمشقمن  ٢٨/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، في نفس السياق ذكر 

 إنه تم االتفاق على عقد لقاء المصالحة القادم بين حركته وحركة فتح في  قاللحركة حماس عزت الرشق
" المركز الفلسطيني لإلعالم"وأوضح الرشق في تصريح صحفي خاص لـ .العاصمة السورية دمشق

ا على مكان عقد اللقاء، بعد ان اعتذرت عن أن حركة فتح تجاوزت تحفظاته) ٢١٨/١٠(الخميس 
وذكر القيادي في حماس أن  .المشاركة في اللقاء الذي كان متفقا عليه في العشرين من الشهر الجاري

هناك اتصاالت تجري مع حركة فتح اآلن لتحديد موعد لعقد اللقاء، مشيرا إلى أنه قد يكون خالل بضعة 
  .أيام
  
  ططاً جديدة لمواجهة أي عدوان تدرس خالمقاومة: أبو عبيدة .١٠

، أنها "حماس"، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "كتائب الشهيد عز الدين القسام"أكدت : غزة
تدرس أساليب وخطط جديدة للرد على الخروقات الصهيونية المتكررة لقطاع غزة، رافضة الكشف 

  .عنها
): ١٠-٢٨(ب خالل تصريحات متلفزة، مساء الخميسالناطق اإلعالمي باسم الكتائ" أبو عبيدة"وقال 

أساليب المقاومة الجديدة تتعلق بإدارة الصراع، بما يضمن تحقيق النجاح للمقاومة في تلك المرحلة، "



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٩٥٢:         العدد       ٢٩/١٠/٢٠١٠ الجمعة :التاريخ

، مشدداً على أن التهديدات الصهيونية "وخاصة في ظل التهديدات الصهيونية بشن عدوان جديد على غزة
  ".ةلن تواجه إال بالمزيد من القو"

، الفتاً االنتباه إلى استعداد كافة "أي عملية اجتياح لغزة لن تكون نزهة عابرة لجنود االحتالل: "وأضاف
تحفظ المقاومة في الوقت الراهن : "الفصائل للرد والتصدي لالحتالل الصهيوني، مستدركاً في الوقت ذاته
ة توغالته اليومية بالطريقة التي في الرد على الخروقات الصهيونية، يأتي في سياق التخطيط لمواجه

  ".تراها المقاومة مناسبة
  ٢٨/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   التقوا في دولة خليجية لبحث اتفاق طويل األمد"إسرائيل" حماس ون عنممثلو": الكويتيةالجريدة " .١١

 بهدف إبرام اتفاق 'حماس'أن إسرائيل تدرس بجدية إمكان التفاوض مع حركة ' الجريدة'علمت : القدس
وكشفت مصادر مطلعة . 'فتح'طويل األمد معها في ظل تعثر ذلك مع السلطة الفلسطينية بقيادة حركة 

  .في دولة خليجية' حماس'عن لقاء جرى أخيراً بين شخصية إسرائيلية رسمية وقيادي من ' الجريدة'لـ
وإسرائيل ' حماس'اعتراف متبادل بين وقال المصدر إن اللقاء تم في سياق اإلعداد إلمكان التوصل إلى 

وتهيئة األجواء التفاقات بين الجانبين، تبدأ بصفقة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير 
، مشيراً إلى أن هذا التقدم الحاصل على صعيد المباحثات السرية بين الطرفين تم بعلم 'حماس'لدى 

  .وتشجيع من سورية
حماس قادرة على اإليفاء بتعهداتها إذا وقَّعت أي 'ساط إسرائيلية مطلعة قولها إن ونقل المصدر عن أو

خالد مشعل، التي ' حماس'ورحبت هذه األوساط بالتصريحات األخيرة لرئيس المكتب السياسي لـ. 'اتفاق
  .١٩٦٧عبر فيها عن موافقته على التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل إلقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

الحكومة اإلسرائيلية تنظر بقلق إلى ضعف السلطة الفلسطينية ومحاولة تنصلها 'وأشار المصدر إلى أن 
وبما أن المنطقة ال تحتمل الفراغ، فحماس هي ': ، مضيفاً'من االتفاقيات المبرمة وإمكان انهيار السلطة

  .'البديل للسلطة
قت اتفاق أوسلو واستذكار التصريحات العلنية والنظر يكفي العودة إلى التحركات التي سب': وقال المصدر

إلى النتيجة التي حصلت والمصافحة التاريخية بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية الراحل إسحق رابين 
  .'والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، لنستنتج ما يمكن أن يحدث بين إسرائيل وحماس

  ٢٩/١٠/٢٠١٠الجريدة، الكويت، 
  
   يتهم حماس برسم مواقع حساسة تمهيدا لقصفها بالصواريخ حال اندالع حرب ياإلسرائيل األمن .١٢

 قالت مصادر اسرائيلية ان الجهات االمنية تعتقد بقيام حماس خالل االشهر القليلة :القدس المحتلة
الماضية برسم خرائط تفصيلية للمنطقة الجنوبية والوسطى من اسرائيل وتقسيم لمناطق ذات اهمية خاصة 

  .هدافها بالصواريخ بعيدة المدى في حال اندالع حرب جديدة الست
والمقصود من يدخلون " المقيمين غير الشرعيين " واتهمت الجهات االمنية حماس باالستعانة بمن اسمتهم 

اسرائيل دون تصاريح لتحقيق هذا الهدف حيث يقوم هؤالء بتحديد االماكن الحساسة والتقاط الصور 
اسمته اسرائيل بالمواقع االستراتيجية والقواعد العسكرية وذلك لتكيل بنك اهداف وجمع المعلومات عما 

  .خاص بحماس
ونقلت المصادر عن ضباط كبير في قيادة اللجبهة الداخلية قوله بان حماس ستقصف وسط اسرائيل 

 استوجب بالصواريخ في أي مواجهة قادمة بما يحمله هذا التوجه من امكانية اصابة المواقع الحساسة ما
  .استعداد الجبهة الداخلية لمواجهة مثل هذا االحتمال بالتعاون مع المجالس المحلية 
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واعربت مصادر امنية عن قناعتها بان حماس تقوم بجمع المعلومات منذ فترة طويلة وذلك لضرب قلب 
ه الغربية اسرائيل مؤكدة ان حماس التي يتواجد قادتها في غزة على اتصال مع نشطاء الحركة في الضف

في منطقة تل ابيب والوسط لجمع المعلومات وتأكيد " المقيمين غير الشرعيين " الذين يستخدمون 
  .المعلومات الموجودة بحوزة حماس غزة 

  ٢٩/١٠/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
  
   أن يكون هدف زيارة أبو الغيط وسليمان لرام اهللا هو مواجهة مخاطر االحتاللنتمنى: البردويل .١٣

ب القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل عن أمله في أن يكون الهدف من زيارة وزير أعر
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ووزير المخابرات عمر سليمان إلى رام اهللا واألردن تنسيق الجهود 

مي العربي العربية لدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة االحتالل، والحد من مخاطره على األمن القو
  . عامة والمصري على وجه الخصوص

ليست : "ونفى البردويل علم حركته بجدول أعمال الوفد المصري الرئاسي إلى عمان ورام اهللا، لكنه قال
معلومات عن جدول أعمال زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والوزير " حماس"لدينا في 

مناه أن يكون الموقف العربي والمصري على وجه الخصوص عمر سليمان، لكن في كل األحوال ما نت
داعماً للموقف الفلسطيني، ال سيما أن العدو ال يستهدف الفلسطينيين وحدهم وإنما يستهدف األمة العربية 

 ويالت الهزيمة، لذلك نحن نتمنى ١٩٧٣جميعاً ومصر بالذات، التي أذاقته في مثل هذا الشهر من عام 
  . ، كما قال"ذه الزيارة هو التنسيق لمواجهة مخاطر االحتاللأن يكون الهدف من ه

من السفر إلى الحج " حماس"على صعيد آخر كشف البردويل النقاب عن أن قرار منع بعض قادة وكوادر 
نحن نسأل اهللا أن ال يحرمنا من رحمته ومن زيارة بيته : "عبر الحدود المصرية ال يزال قائما، وقال

ذات الوقت نعتبر أن الرباط في فلسطين جزء ال يتجزأ من العبادة، وإذا منحنا اهللا الحرام، ولكننا في 
  ". طريق الحج فهذه نعمة منه وإذا حوصرنا في أرض الرباط فهي نعمة ومنة

إلى الحج ال توجد أي تفاهمات بيننا وبين القاهرة بشأن هذا " حماس"بالنسبة لسفر قادة وكوادر : "وأضاف
اللحظة، واألمر ال يزال مزاجيا، لكن عموما هناك قرار بمنع بعض قادة وكوادر الموضوع حتى هذه 

  ". من السفر إلى الحج عبر األراضي المصرية" حماس"
  ٢٨/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
  االستيطاناكبر خطيئة وقعنا فيها هي ربطنا المفاوضات بتجميد : حسام خضرالقيادي في فتح  .١٤

هاجم حسام خضر احد قادة حركة فتح النائب السابق في المجلس التشريعي  :وليد عوض - رام اهللا
ان اكبر خطيئة وقعنا فيها 'في حوار مطول ' القدس العربي'الفلسطيني الخميس ذلك المطلب، وقال لـ

، 'كفلسطينيين هي ربطنا المفاوضات بتجميد البناء في المستوطنات والمغتصبات الصهيونية في الضفة
 التجميد يعني تثبيت شرعية مئات االف الوحدات االستيطانية في ارضنا وكذلك منح حق ان'مضيفا 

 وهو اسخف شعار سياسي طرح في مسيرتنا النضالية ٦٧االستيطان لنصف مليون مستوطن في حدود 
ولكنا وقعنا فيه .  والى اآلن وان الذين ادخلوه كثقافة سياسية هم مأجورون لدى االحتالل٦٧منذ عام 

  .'ون اي قراءة واقعية لدالالته السياسية الخطيرةبد
وطالب خضر الذي يرأس لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين بتغيير وفد المفاوضات 

نحن بحاجة الى رؤية سياسية نسير عليها في المفاوضات وبحاجه ماسة الى استبدال 'الفلسطيني، وقال 
تفاوض صادق ومتمكن ولديه انتماء وطني نابع من عدالة طاقم المفاوضات الفاشل بامتياز بطاقم 

  نحن لم نعد بحاجة الى ممثلين يحترفون الكذب والخداع وتجميل صورة االحتالل من '، مضيفا 'قضيتنا
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  : ولالطالع على نص الحوار انظر. 'خالل الحديث عن تقدم هنا او امل هناك

today=fname?asp.index/uk.co.alquds.www://http\٢٨data=arc&htm.93qpt\١٠\١٠\٢٠١٠-
٢٨\٢٨htm.93qpt  

  ٢٩/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  "آمال" المصالحة مجرد اقتراب :دحالن .١٥

« محمد دحالن أن المحادثات الجارية بين حركتي» فتح«ركزية لحركةاعتبر عضو اللجنة الم: مراكش
  .»ال يعيب فتح«وهذا االمر» فتح«تحمل تنازالت من جانب واحد هو من حركة » حماس«و»فتح

» فتح«في مراكش وردا على سؤال حول ما نسب للقيادي في حركة  »البيان«وقال في تصريحات ل
سيكون قريبا جدا، ليتلوه خالل أسبوعين » حماس«همات مع حركة عزام األحمد من أن توقيع ورقة التفا

تصريحات األحمد تعبر بشكل أدق عن آمال «توقيع الورقة المصرية وإتمام المصالحة في القاهرة، إن 
حركة فتح بأن يتحول ذلك إلى واقع عبر خروج حركة حماس بخالصات التجربة الماضية برمتها بشكل 

وحدة الوطنية هي السالح الوحيد الذي يمكن من خالله تعزيز صمود الشعب يعبر عن القناعة بأن ال
  .»الفلسطيني في مواجهة سياسات نتانياهو

  تجربة مريرة
حركة فتح أثبتت من خالل إرسال وفدها برئاسة عزام األحمد للقاء قادة حماس في «وأضاف دحالن أن 

التجربة المريرة التي أضاعت على الشعب دمشق عزمها على تحقيق المصالحة الوطنية على الرغم من 
الفلسطيني فرصا كثيرة، من خالل االنقالب الذي ترك آثارا سلبية على الشعب الفلسطيني، حركة فتح، 

  .»وحركة حماس نفسها
ستكون ملزمة عند تطبيق بنود الورقة المصرية، » حماس«و» فتح«وحول ما إذا كانت التفاهمات بين 

ك، بل ومن أهمية كل التفاصيل الواردة في الورقة نفسها، على اعتبار أن المحك قلل دحالن من أهمية ذل
هو تولد إرادة سياسية ووطنية وأخالقية لدى حركة حماس، للذهاب موحدين إلى حكومة وحدة وطنية، 

  .»ساعتها تتحول كل هذه البنود إلى تفاصيل«: مردفا بالقول
  السيطرة االمنية

أن حركة حماس مسكونة بفكرة استمرار «ملف األمني إلى ما اعتبره وأرجع دحالن العقدة في ال
ال تبحث عن « ، وأنها»سيطرتها األمنية على قطاع غزة، وتقبل بالمشاركة األمنية في الضفة الغربية فقط

التي » إطار أمني وطني مستقل عن التجاذبات السياسية، بحجة الحفاظ على منجزاتهم في قطاع غزة
  .» وغير الجدية أو الوطنيةبالوهمية«وصفها

ورفض دحالن التطرق للتسويات التي تمت بخصوص معظم بنود ملف منظمة التحرير الفلسطينية، على 
األهم هو المآل الذي ستصل «اعتبار أن ذلك من صالحيات وفد الحركة الذي ذهب إلى دمشق، معتبرا 

ود إلى حكومة وحدة وطنية وأجهزة أمنية إليه هذه القضايا ومدى قابليتها للتطبيق، وما إذا كانت ستق
  .»مستقلة عن التجاذبات السياسية أم ال؟

  العقلية االسرائيلية
بأنها تمارس في الضفة الغربية قمعا مشابها للذي تنتقده » فتح«لحركة »حماس «وحول اتهامات حركة 

ر االنقالب حركة فتح قد لدغت في قطاع غزة عب«ضد أعضائها في قطاع غزة، اعتبر دحالن أن 
حماس «، متهما »العسكري، مما يدعوها للحفاظ على األمن في الضفة الغربية حتى ال يحدث انقالب آخر

، »بأنها تتصرف بشكل مشابه للعقلية االسرائيلية التي تمارس االحتالل على الفلسطينيين وتشكو منهم
ياسة نتانياهو وليس أي شيء كل الجهود في الضفة الغربية منصبة حاليا على مواجهة س« ومؤكدا أن

  .»آخر
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مقابل الدبلوماسية التي تطبع أصواتا أخرى في » حماس« وتعليقا على ما يالحظ من حدة في لهجته تجاه
، اعترف دحالن »حماس«، وما إذا كان ذلك يعكس عدم وحدة موقف الحركة من »فتح«حركة 

 بمحبة أو كره حماس، على اعتبار أن ال عالقة له«،معتبرا أن»األكثر تشددا في مواجهة حماس«بأنه
التزامه بموقف «،مؤكدا في النهاية »لكن القضايا الوطنية أقدس وأهم القضايا الشخصية موضوعة جانبا،

  .»اللجنة المركزية لحركة فتح
  ٢٩/١٠/٢٠١٠البيان، دبي، 

  
   من التوجه الى الهيئات الدولية  الفلسطينية مجدداً السلطةيحذرنتنياهو  .١٦

س الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم تحذيره للسلطة الفلسطينية من أن تتوجه الى كرر رئي
نحن ننتظر من الفلسطينيين ان ينفذوا : "وقال. الهيئات الدولية، للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية

كل محاولة : "وأضاف". قةالتزامهم بإدارة المفاوضات المباشرة بجدية، بنوايا صادقة ودون شروط مسب
تحقيق . لإللتفاف على المحادثات المباشرة من خالل التوجه لهيئات دولية لن تدعم عملية السالم الحقيقية

السالم المستقر واآلمن للشعبين يمكن التوصل اليه فقط عبر المفاوضات المباشرة، وامل ان نعود الى 
  ".هذه المسار وبكل قوة قريباً

مساء اليوم ان نتنياهو يطالب في اللقاءات التي يعقدها مع اطراف دولية " وت احرونوتيديع"ونقل موقع 
الضغط على السلطة الفلسطينية ويحذر من أنه في حال لم يقنع المجتمع الدولي السلطة الفلسطينية بأن 

دية طريق تحقيق السالم هي المفاوضات المباشرة فقط، فإن الفلسطينيين لن يدخلوا المفاوضات بج
  .وسيحاولون التهرب

أن التقديرات السائدة في الساحة السياسية االسرائيلية ان نتنياهو سيعلن في نهاية " يديعوت"وذكر موقع 
األمر عن تمديد فترة تجميد اإلستيطان لعدة شهور، وأنه الموضوع قد يحسم حتى الثاني من الشهر 

يرس، تقديراته في لقاءات مغلقة، أن نتنياهو ونقل الموقع عن الرئيس اإلسرائيلي، شمعون ب. المقبل
  .سيوافق في نهاية األمر على تمديد فترة تجميد اإلستيطان

وأشار الموقع إلى أن وزراء في الحكومة اإلسرائيلية قالوا في حديث مع الموقع أن جهوداً كبيرة تبذل 
نحتها الجامعة العربية لإلدارة إلستئناف المفاوضات قبل الثامن من الشهر المقبل، نهاية المهلة التي م

  .األميركية
لكن وزير مطلع على اإلتصاالت السياسية قال إن وفق تقديراته ليس هناك ضغوطات زمنية حتى اآلن 
كما يبدو، وأن إجراء اإلنتخابات النصفية للكونغرس األميركي األسبوع المقبل لن تكون بداية مرحلة 

وأضاف أن الرئيس األميركي، باراك أوباما، لديه جدول . ائيلجديدة من الضغوطات األميركية على اسر
أعمال مكثف بعد اإلنتخابات، إذ من المقرر أن يجري جولة في اسيا، تليها فترة األعياد المسيحية، ما 

  .يؤجل إمكانية الضغط على اسرائيل الى فترة أبعد، أي حتى مطلع العام المقبل
ريد إستئناف المفاوضات ألنه يدرك أهميتها، لكن في المقابل هو وخلص الوزير إلى القول إن نتنياهو ي

يبحث عن طريق وسط لتفادي المواجهة السياسية الداخلية، وأنه يرى النقطة التي يجب الوصول اليها، 
  .لكنه لم يجد الممر إليها حتى اآلن

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  

  يخصص ماليين الدوالرات لجلب يهود الحبشة نتنياهو .١٧
خصص رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ميزانية تقدر ببضع مئات :  نظير مجلي- ل أبيبت

  . شخص من الحبشة، يعتبرون أنفسهم يهودا٨٠٠٠من ماليين الدوالرات لجلب نحو 
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فقد منح نتنياهو للوكالة اليهودية، بشكل رسمي، مسؤولية جلب يهود الحبشة أو من يعرفون بالفالشا، إلى 
ولكي ال يتدفق اإلثيوبيون على إسرائيل بكميات كبيرة، تم حصر عدد المعترف بيهوديتهم . إسرائيل

.  شخص، موجودين حاليا ومنذ عشر سنوات في معسكرات قرب العاصمة أديس أبابا٧٩٠٠ومقداره 
  . مهاجر كل شهر٢٠٠والخطة تقضي بجلبهم إلى إسرائيل على مدار ثالث سنوات، بمعدل 

، تولت أمر هذه المعسكرات، وزودتها بالمال »أميركا نكواتش«مة يهودية أميركية باسم وكانت منظ
والطعام والتعليم، وجنبا إلى جنب راحت تمارس الضغوط على نتنياهو كي يتبنى بنفسه هذا المشروع 

 ولمحت المنظمة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تتعامل. ويعمل كل ما في وسعه إلنهائه في أسرع وقت
الفئة الوحيدة من اليهود التي يتم «البشرة، حيث إنهم » سمر«بشكل عنصري مع اليهود اإلثيوبيين لكونهم 

  .»وقد حان الوقت إلغالق ملف هؤالء. تأخير هجرتها إلى إسرائيل وعرقلة هذه الهجرة بمختلف الحجج
، وال يعرفون شيئا عن يذكر أن حكومة نتنياهو ادعت في البداية أن هؤالء اإلثيوبيين ليسوا يهودا

اليهودية، وأن الحكومات السابقة، كانت قد أفرغت المعسكرات في المنطقة مرتين وثالثا ولكن المؤسسة 
األميركية المذكورة أعاله كانت تمألها من جديد بواسطة جلب الحبشيين إليها، وهؤالء الالجئون الجدد 

وأشار . يستغلون إسرائيل ليحسنوا من حياتهممن أصول مختلفة غير يهودية ولكنهم يستدرون العطف و
مسؤول حكومي إلى أن بعض هؤالء األفارقة شوهدوا وهم يتوجهون إلى الصالة في مساجد أو كنائس 

  .مختلفة في إسرائيل
ورضخ نتنياهو . لكن مجموعة ضغط كبيرة في الواليات المتحدة وفي إسرائيل، أخذت تتجند للمسألة

ملية جلب سكان معسكر الالجئين في الحبشة، شرط أن يغلق المعسكر وال للضغوط ووافق على تبني ع
  .يعاد تعبئته ثانية

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  ليست هناك فرصة للسالم في حال تم تقاسم السيادة في القدس: يعالون .١٨

هناك أية فرصة قال نائب رئيس الوزراء، الوزير موشيه يعالون من حزب الليكود، مساء اليوم إن ليست 
للسالم في حال تم تقاسم السيادة في مدينة القدس مع أي طرف عربي أو مسلم، زاعماً أن التجارب في 
الشرق األوسط تثبت أن المسلمين غير متسامحين مع ابناء الديانات األخرى ال في بيت لحم وال في رام 

  .دولة اسرائيل، حسب تعبيرهاهللا أو دولة أخرى، لذا يجب اإلبقاء على القدس موحدة وعاصمة 
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   من دونه"إسرائيل" سندا ال تستطيع أن تتصور حياة تعدالواليات المتحدة : "إسرائيل"لـ سفيرة سابقة .١٩

حذرت السفيرة السابقة في األمم المتحدة، جبرئيال شليف، من االستخفاف بدور الواليات : تل أبيب
وقالت إن واحدة مثلها فقط، عاشت طيلة . رئيسها بشكل خاص، في دعم إسرائيلالمتحدة وقادتها عموما و

ثالث سنوات في أروقة األمم المتحدة، تستطيع أن تعرف ما هي قيمة الدعم األميركي السياسي 
  .إلسرائيل، فضال عن الدعم العسكري

بلوماسي وعودتها إلى وأضافت شليف في تصريحات إذاعية، أمس، بمناسبة إنهائها العمل في الحقل الد
. سلك التدريس الجامعي، أن الواليات المتحدة تعتبر سندا ال تستطيع أن تتصور حياة إسرائيل من دونه

وتصد كل .. تجهض كل محاولة للمساس بها.. فهي تقف في مواجهة خصومها وأعدائها كاألسد الجبار
د مضمونا اليوم، وليس فقط بسبب بيد أن استمرار هذا األمر لم يع«: ولكنها أضافت. هجمة عليها
فالواليات المتحدة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، ترى أن مصلحتها القومية العليا . الرئيس أوباما

. فلديها حسابات كثيرة تجعلها تتوصل إلى هذه النتيجة.  اإلسرائيلي-تقتضي إنهاء الصراع العربي 
  .»مؤسسة األميركية برمتهاوالمسألة ال تقتصر على أوباما شخصيا، بل على ال
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وأكدت شليف أن الرئيس أوباما مختلف عن غيره من الرؤساء السابقين، ولكن هذا يجب أال يزعج 
يشكون منه أيضا في باريس وبرلين، فهو . إنه صديق حميم، ولكنه أيضا صديق للعالم كله«اإلسرائيليين 

بيد أنه . وال يتعامل بحميمية مع أحد. كوزيال يعانق المستشارة أنجيال ميركل وال الرئيس نيكوال سار
ذكي جدا ويعرف بالضبط ما الذي يريده ويؤمن بأنه سيحققه وأقترح على الحكومة اإلسرائيلية أن تأخذ 

ففي نهاية المطاف، السالم الذي يريده أوباما لنا، ننشده . الجانب الجدي من هذا وال ترى فيه أمرا سلبيا
  .» نبث للعالم أننا ال نريد هذا السالموعلينا أن ال. نحن من زمان

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  وحماس خطر شديد ...نجحنا في إفراغ السلطة الفلسطينية من محتواها: يادلين .٢٠

وصف رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق عاموس يادلين حركة المقاومة اإلسالمية 
الكيان اإلسرائيلي، داعياً إلى االنتهاء من إفشالها وتبديدها في المرحلة بالخطر الشديد على ) حماس(

  . المحددة لديهم بكل دقة
إن الضربات يجب أن تتالحق : " وقال يادلين خالل تسليمه خلفه الجنرال آفيف كوخفي مهامه منذ أيام

بالد العربية والعالم في الداخل والخارج، ألنها تستنهض المنظومة اإلسالمية في ال" حماس"ضد حركة 
  ". ضدنا

من جهة ثانية، أكد الجنرال المتقاعد أن الكيان اإلسرائيلي أفرغ السلطة الفلسطينية من محتواها، وسيطر 
وشبكنا معهم أوثق "على معظم قادة منظمة التحرير الذي عادوا إلى أراضي الفلسطينية المحتلة، 

  ". العالقات
في عدد من الساحات العربية، ونسج لنا عالقات مباشرة وغير مباشرة منهم من ساعدنا كثيراً : " وأضاف

  ". مع أجهزة وقادة عرب، إلى أن أصبح جزء مهم منهم جزءاً من عملنا
لكن الخطر األشد مازال مصدره حركة الجهاد، التي تتمتع بسرية تامة، وتعمل داخل أراضينا " وتابع 

  ". ة، ومازالت لغزاً يجب التوصل لكشفهبتكتّم شديد، وفي أراضي أكثر من دولة عربي
وفي شئون الدول العربية، أكد يادلين أن جهازه حقق إنجازات كبيرة في العراق والسودان ومصر واليمن 

أنجزنا خالل األربع سنوات ونصف الماضية كل المهام التي أوكلت إلينا، : " ولبنان وإيران، وقال
  ". ن سبقوناواستكملنا العديد من التي بدأ بها الذي

، وهو االسم السري الذي وضعه الكيان اإلسرائيلي "كان أهم اإلنجازات الوصول إلى الساحر: " وأضاف
  . على القائد اللبناني عماد مغنية

لقد تمكن هذا الرجل من عمل الكثير الكثير ضد دولتنا، وألحق بنا الهزيمة تلو األخرى، " وتابع بادلين 
ا بالعمالء لصالحه، لكننا في النهاية استطعنا الوصول إليه في معقله الدافئ ووصل إلى حد اختراق كيانن

  ". في دمشق، والتي يصعب جداً العمل فيها
نجاحنا في ربط نشاط الشبكات العاملة في لبنان وفلسطين وإيران والعراق أوصل إلى ربط "وأوضح أن 

  ". ميزاً لجهازنا على مدار السنين الطويلةالطوق عليه في جحره الدمشقي، وهذا يعتبر نصراً تاريخياً م
أعدنا صياغة عدد كبير من شبكات التجسس لصالحنا في لبنان، وشكّلنا "لقد : وأردف يادلين قائال

العشرات مؤخراً، وكان األهم هو بسط كاملة سيطرتنا على قطاع االتصاالت في هذا البلد؛ المورد 
  ".  نكن نتوقعهالمعلوماتي الذي أفادنا إلى الحد الذي لم

كما قمنا بإعادة تأهيل عناصر أمنية داخل لبنان؛ من رجال ميليشيات كانت على عالقة مع دولتنا : "وتابع
منذ السبعينيات، إلى أن نجحت وبإدارتنا في العديد من عمليات االغتيال والتفجير ضد أعدائنا في لبنان، 

والجيش السوري عن لبنان، وفي حصار منظمة وأيضاً سجلت أعماالً رائعة في إبعاد االستخبارات 
  ". حزب اهللا
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كان لحادثة اغتيال رفيق الحريري الفضل األكبر في إطالق أكثر من : "وبشأن اغتيال الحريري قال
مشروع لنا في لبنان، يجب مواصلة العمل بهذين المخططين ومتابعة كل أوراق العمل على الساحة 

ار الظني الدولي، والذي سيتوجه إلى حزب اهللا بالمسؤولية عن اغتيال اللبنانية، خصوصاً بعد صدور القر
  ". الحريري لالنطالق إلى مرحلة طال انتظارها على الساحة اللبنانية

يجب أن يتم ذلك قبل التوجه إلى سورية؛ المحطة النهائية المطلوبة، لكي تنطلق جميع مشروعات : "وقال
 في العراق والسودان واليمن، والقريب جداً إتمامه في لبنان، كما الدولة اليهودية، بعد اإلنجاز الكبير

يجب تحية الرئيسين حسني مبارك ومحمود عباس كل يوم، لما قدماه الستقرار دولتنا وانطالق 
  . حسب قوله" مشاريعها

بأكثر من سجلنا اختراقات عديدة، وقمنا "وأشار يادلين إلى جرائم كيانه المحتل في إيران، منوها إلى أننا 
عملية اغتيال وتفجير لعلماء ذرة وقادة سياسيين، وتمكنا إلى درجة عالية من مراقبة البرنامج النووي 

  ". اإليراني، الذي استطاع كل الغرب االستفادة منه بالتأكيد
 في السودان أنجزنا عمالً عظيماً للغاية؛ لقد نظمنا خط إيصال السالح للقوى االنفصالية: "وتابع بالقول

  ". في جنوبه، ودربنا العديد منها، وقمنا أكثر من مرة بأعمال لوجستية لمساعدتهم
نشرنا هناك في الجنوب ودارفور شبكات رائعة وقادرة على االستمرار بالعمل إلى ما ال نهاية، : "وأكمل

  ".هناك، وشكلنا لهم جهازا أمنيا استخباريا) الحركة الشعبية(ونشرف حاليا على تنظيم 
  ٢٨/١٠/٢٠١٠ فلسطين أون الين،موقع

  
   دعمت األنظمة الديكتاتورية وتتحمل مسؤولية الفارين منها"إسرائيل": ران كوهن .٢١

، أول من أمس، أن رئيس الوزراء » يديعوت أحرونوت« كشفت صحيفة : نظير مجلي- تل أبيب
، الذين )ن وإريترياوغالبيتهم من السودا(اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو عرض على الالجئين األفارقة 

تسللوا عبر سيناء المصرية إلى إسرائيل، أن يغادروا البالد بإرادتهم، مقابل مبلغ مساعدة لمرة واحدة من 
وفي الوقت نفسه عرض على عدة دول أفريقية مساعدات بماليين الدوالرات، إذا . الحكومة اإلسرائيلية
  .وافقت على استيعابهم

وقال مسؤول ملف . حقوق اإلنسان في إسرائيل اقتراح نتنياهو جريمةواعتبرت جمعية أطباء من أجل 
الذي شغل منصب نائب وزير في حكومة إيهود باراك ممثال عن حزب (الالجئين فيها، ران كوهن 

، إن حكومات إسرائيل شريكة في الجرائم التي يتعرض لها األفارقة، ألنها قامت في الماضي )»ميرتس«
لهذا، . وهذه األنظمة هي التي ترتكب الجرائم ضد شعوبها. ديكتاتورية في أفريقياوما زالت تساند أنظمة 

  .فإن إسرائيل ليست بريئة من معاناة هؤالء الهاربين، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها، األخالقية واإلنسانية
 ١٠٠٠و  ألف الجئ أفريقي يعيشون حاليا في إسرائيل، يضاف إليهم نح١٥٠تجدر اإلشارة إلى أن نحو 

والحكومة قررت بناء جدار يفصل بين إسرائيل وسيناء المصرية، ومن المتوقع أن . آخر في كل شهر
  .يبدأ العمل فيه خالل أربعة أشهر

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   تبحث سبل تحسين صورتها عالميا"اسرائيل": "يديعوت" .٢٢

ة اإلسرائيلية ألزمت سفارتها في الدول أن وزارة الخارجي" يديعوت احرنوت"ذكرت صحيفة : يافا
األوروبية والواليات المتحدة ، تقديم اقتراحات لخطط إعالمية جديدة ، وذلك إثر التدهور المتواصل في 

  .آراء الجمهور األوروبي واألمريكي حول إسرائيل في الفترات األخيرة
راء استطالع آراء الجمهور وأشارت الصحيفة الى أن وزارة الخارجية طلبت ممثليات إسرائيل إج

العالمي ، وأن ترسل كل سفارة قائمة اقتراحات وتقديرات تكلفة لتحسين صورة إسرائيل ، موضحة انه 
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من بين الردود التي تلقتها وزارة الخارجية ، كانت عدة أفكار من سفارة إسرائيل في إحدى الدول 
ئية إسرائيلية مشهورة للقيام بحفالت على األوروبية العريقة ، واقترحت فيها إرسال ثماني فرق غنا

  .أراضي جامعات هذه الدولة
فيما أعلن نائب وزير الخارجية داني أيلون أنه سيخصص جزء من األموال لقسم التعاون الدولي 

  .لمساعدة بلدان العالم الثالث والدول النامية ، مثل إرسال مساعدات وقت وقوع كوارث
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  نتنياهو ثمنها مليون دوالرسيارة جديدة ل .٢٣

في الوقت الذي الزال مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو يبحث :  كامل ابراهيم–القدس 
عن طائرة خاصة لرحالت نتنياهو وما اثارت في اسرائيل من ضجة لما ستكلف خزينة الدولة، فانه 

، واذا تمت معرفة ثمن هذه السيارة فانه ال يوجد ما يخجل سيتلقى خالل االيام القادمة سيارة جديدة
االسرائيليين في موضوع الطائرة الخاصة، ذلك الن ثمن هذه السيارة سيصل الى مليون دوالر، خاصة 

  . مليون دوالر٣ سيارت بحيث ستكلف خزينة الدولة ما يقارب ٣ان الحديث يدور عن 
سرائيلية امس فان السيارة التي وقع عليها االختيار اال» يديعوت احرونوت«وبحسب ما نشرت صحيفة 

، حيث » A8«لرئيس الوزراء نتنياهو هي السيارة االغلى في اسرائيل حتى االن، وهي من نوع اودي 
« ستصل السيارة االولى خالل االيام القادمة ومن ثم تصل سيارتان بعد ذلك، ونتيجة لتدخل جهاز 

من اضافات لتحصين هذه السيارة سيصل سعرها الى ما يقارب مليون االسرائيلي وما طلبه « الشاباك 
دوالر، وستكون هذه السيارة المصفحة مضادة للرصاص وكذلك للعبوات الجانبية، باالضافة الى العديد 

  .من االضافات الداخلية على السيارة والتي ترتبط براحة نتنياهو
واشارت الصحيفة ان استخدام السيارات الثالث ليس فقط لرئيس الحكومة االسرائيلية نتنياهو، وانما 
سوف يتم استخدامها في حال قام بزيارة اسرائيل زعماء من دول العالم، كذلك فان قرار جهاز 

م استخدام  سيارت يهدف لعدم معرفة أي من هذه السيارات يتنقل نتنياهو، بحث سيت٣بوجود » الشاباك«
  .السيارات في نفس الوقت في أي تحرك لـ نتنياهو

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الرأي، عمان
  
  تهم األردن بمنع دخول اليهود بقلنسوة على رؤوسهمت "إسرائيل" .٢٤

يوسي ليفي، إن السلطات األردنية تمنع " اإلسرائيلية"قال المتحدث باسم وزارة الخارجية : آي.بي .يو 
 قلنسوات على رؤوسهم ويحملون أدوات العبادة عند المعابر البرية بين دخول اليهود الذين يضعون

ثمة عدم اتفاق بيننا "اإللكتروني، أمس، عن ليفي قوله إن " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع . الدولتين 
وبين محاورينا األردنيين بشأن مسألة إدخال أدوات عبادة يهودية إلى المملكة عبر المعابر البرية، 

يشتكون من مصادرة أدوات عبادة مثل الشال وحتى القلنسوات في " إسرائيليين"كثيراً زواراً ونصادف 
األردنيين فسروا ذلك باعتبارات أمنية بمعنى الرغبة في الحفاظ على "وأضاف أن " . المعابر الحدودية

لألردن أوضحت " إسرائيل"وتابع ليفي أن " . مؤشرات بارزة لهويتهم"أمن الزوار الذين يحملون 
، ونحن "اإلسرائيليين"وعزل المحافظين على الطقوس الدينية عن غيرهم من "معارضتها لهذه اإلجراءات 

  " . مستمرون في الحوار مع األردنيين بانفتاح وثقة
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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  حذيرات من مواجهة تل أبيب حرباً مستقبلية جديدة على غرار حرب أكتوبرت": معاريف" .٢٥
كشفت اللجنة الفرعية لفحص استعداد الجبهة الداخلية التابعة للكنيست االسرائيلية عن معلومات : ام اهللار

في أي حرب مستقبلية جديدة ضد إسرائيل " الصفر"خطيرة حول االستعدادات واإلمكانات لمواجهة ساعة 
  .١٩٧٣) أكتوبر(على غرار حرب السادس من تشرين االول 

اإلسرائيلية امس أن رئيس اللجنة عضو الكنيست زئيف بيلسكي سيعرض أمام " معاريف"وذكرت صحيفة 
أعضاء لجنة الخارجية واألمن البرلمانية معلومات مثيرة للقلق حول استعداد الجبهة الداخلية فى مواجهة 

باتجاه " حماس"و" حزب اهللا"إمكانية التعرض لهجوم شامل بالقذائف والصواريخ من قبل سوريا و
  .ت اإلسرائيليةالتجمعا

ووصفت المعلومات، التى توصلت إليها اللجنة فى أعقاب لقاءات عقدتها مع نائب وزير الدفاع متان 
فلنائي، وقائد الجبهة الداخلية اللواء يائير جولين، ورئيس سلطة الطوارئ الوطنية فى وزارة الدفاع 

  .قة للغايةاإلسرائيلية زائيف تسوكرم، ورؤساء المجالس المحلية، بأنها مقل
حيث طالب رئيس اللجنة الفرعية من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية بالتدخل الشخصي 
لوقف وضع تكون فيه الجبهة الداخلية عبئاً ثقيالً على أمن إسرائيل فى أوقات الطوارئ، في ظل عدم 

  .المثابرة من قبل قيادة الجبهة الداخلية
 يتم التدخل لحل هذه المعضلة فإن إسرائيل ستواجه وضعا يشبه حرب وحذر بيلكسي من أنه فى حال لم

  .السادس من أكتوبر وبعدها تقام لجنة تحقيق لمعرفة لماذا كان التقصير
من جهة أخرى، ناقش المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية أمس التهديد 

  .سرائيلية من جهة قطاع غزةالذي تشكله الصواريخ المضادة للطائرات اإل
تفيد " امس إلى أن المعلومات المتوافرة لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية " إسرائيل اليوم"وأشارت صحيفة 

بأنه توجد صواريخ مضادة للطائرات داخل قطاع غزة وقد تم تهريبها من إيران على أيدي عناصر 
  ".حماس"

من محاولة استخدام الصواريخ " حماس"ء يمكن أن يمنع وحسب التقديرات األمنية فإنه ال يوجد شي
  .المضادة للطائرات لتحقيق عملية إستراتيجية

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث خالل افتتاح جلسة حزب الليكود قبل أسبوع 
  .وشرح مخاطرها على حركة الطيران, عن امتالك حماس لمثل هذه الصواريخ

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، ، بيروتالمستقبل
  
  ةاإلسرائيلي عطيات خطيرة حول جاهزية الجبهة الداخليةم :إسرائيليي تقرير رسمي .٢٦

 في المئة من اإلسرائيليين سيتزودن باألقنعة الواقية من الغازات ٦٠بين تقرير رسمي اليوم أن فقط 
  .لى المواطنين، موعد انتهاء حملة توزيع األقنعة ع٢٠١٢ الكمامات بحلول العام -السامة 

وأظهرت معطيات عرضها اليوم قائد الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي، يائير غوالن، أمام أعضاء 
 في المئة من اإلسرائيليين حصلوا حتى اليوم على هذه ١٦لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، أن فقط 

  .األقنعة
ائيل لن يحصلوا على أقنعة في حاالت  في المئة من المواطنين في اسر٤٠ووفق المعطيات فإن 

وتبين في الجلسة أن خط إنتاج األقنعة سيغلق مع انتهاء الحملة بعد عامين، ما يؤدي الى . الطوارئ
كم تبين أن األقنعة غير معدة لذوي الذقون الطويلة وان . ارتفاع تكلفة األقنعة بضعفين عن سعرها الحالي

 للمواطنين الذين يعانون من مشاكل في التنفس، أي أن عليهم هناك أقنعة خصيصة لهم لكنها ستوزع
  . ازالتها في حال استعمال األقنعة
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 في المئة من المواطنين ليست لديهم أمكنة آمنة لحاالت الطوارئ أو مالجئ عمومية، ٢٤وتبين أيضاً أن 
  . في المئة من المالجئ غير مؤهلة لإلستعمال٤٠و

جبهة الداخلية أن السبب في عدم الجهوزية هو النقص في التمويل، إذ وأوضح القائمون على تجهيز ال
 مليون شيكل سنوياً لتجهيز األمكنة اآلمنة، فيما تصل الميزانية الخاصة في سلطة ٢٣٠هناك حاجة لـ

 مليون شيكل كرواتب للموظفين، وباقي الميزانية ١٢ مليون شيكل، منها ١٤الطوارئ الوطنية إلى 
  .رين طوارئ والمحافظة على جهوزية الجبهة الداخلية لحاالت الطوارئمخصصة إلجراء تم

وقال رئيس سلطة الطوارئ، تسيكي رام، إن في كل وزارة هناك شخص واحد مسؤول عن الجبهة 
الداخلية، وغالباً ليست لديه المعرفة والدراية الكافية حول الوضوع، موضحاً أن جهوزية الوزارات 

  .ما بين متدنية الى متوسطةلحاالت الطوارئ تتراوح 
 في المئة من السلطات ليس لديها غرف ادارة طوارئ، ٦٠أما بخصوص السلطات المحلية، قال رام إن 

  . في المئة من تلك السلطات ال تملك حتى قسم للطوارئ٨٠فيما 
لكنه أضاف وعزاها الى النقص في التمويل، " المشاكل الجدية"وقال قائد الجبهة الداخلية إنه يدرك هذه 

 في المئة من المناطق، وأن العمل يجري على تقسيم اسرائيل الى ٩٠أن صافرات اإلنذار منتشرة في 
  . منطقة في حاالت الطوارئ٣٢٠

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  "إسرائيل" للوصول إلى الدولة الفلسطينية يمر عبر التنسيق مع الطريق: تل أبيب .٢٧

ئيلية مسؤولة التصريحات التي أدلى بها سالم فياض، رئيس رفضت مصادر سياسية إسرا: الناصرة
  .الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، المتعلقة بإعالن قيام الدولة الفلسطينية الصيف القادم
إن ): "٢٨/١٠(وقالت المصادر، في تصريحات لها نُشرت في وسائل اإلعالم العبرية مساء الخميس 

  .، على حد تعبيرها"دولة الفلسطينية، يمر عبر التنسيق مع دولة إسرائيلالطريق األفضل للوصول إلى ال
إن أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض بأن الفلسطينيين سيحتفلون في الصيف القادم "وقالت 

، معتبرة بأن "باعالن دولتهم؛ توجه معارضة من قبل الواليات المتحدة األمريكية والجهات الدولية
  ".إجراء أحادي الجانب"ن دولة فلسطينية اإلعالن ع
، مشددة على "إن األمريكيين سيحبطون أي خطوة من شأنها نقل الموضوع الى األمم المتحدة"وأضافت 

إعالن الدولة الفلسطينية ليس إال خطوة فارغة من أي مضمون عملي، إذ أنها ال تحل القضايا العالقة "أن 
  .، كما قال"مثل الحدود والالجئين

 ٢٨/١٠/٢٠١٠دس برس، ق
  
  إضراب شامل في أم الفحم احتجاجاً على بطش الشرطة اإلسرائيلية .٢٨

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في " ، أنالناصرة من ٢٩/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، نشرت 
ين  دانت االعتداء الذي شنته الشرطة اإلسرائيلية أول من أمس على المتظاهرين العرب وقيادي"إسرائيل

بارزين تصدوا، في تظاهرة سلمية احتجاجية، للزيارة االستفزازية لعشرات من غالة المتطرفين اليهود 
لمشارف مدينة أم الفحم الذين طالبوا بإعالن الحركة اإلسالمية محظورة قانونياً وترحيل الفلسطينيين من 

ة المستفزين اليهود حضرت ليس فقط لحماي)  عنصر١٥٠٠نحو (وأكدت اللجنة أن الشرطة . أرضهم
  .وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق حيادية في االعتداء. "لقرار مبيت هو ضرب الجماهير العربية"إنما 

وكانت اللجنة اجتمعت في دار بلدية أم الفحم وقررت اإلضراب العام في المؤسسات الرسمية في المدينة 
يضاً المشاركة في مسيرة إلحياء وتقرر أ. ومدارسها للتعبير عن سخط األهالي على بطش الشرطة

 مسيرة واسعة ضد العنصرية، إلىوتحويلها ) الجمعة( لمجزرة كفر قاسم اليوم ٥٤الذكرى السنوية الـ 
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 التظاهر أمس أمام المحكمة في الناصرة أثناء محاكمة المعتقلين وتقديم شكاوى ضد الشرطة إلىإضافة 
  . باسم الجرحى والمصابين في أحداث أمس

رت اللجنة عقد اجتماع خاص لها لوضع خطة لمواجهة العنصرية المستفحلة، واستعجال إرسال كما قر
 الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة ومنظمة التحرير إلىمذكرات أقرت سابقاً 

 فيها معارضة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول اإلسالمية تؤكد
  . ومشروع التبادل السكاني"إسرائيل"الجماهير العربية االعتراف بيهودية 

واستنكر رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان إقدام الشرطة على االعتداء بال مبرر على القيادات والجماهير 
روعاً للمؤسسة االعتداء تحول لألسف الشديد مش"العربية، وقال في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية أمس إن 

تؤكد أنهم ال يمثلون أنفسهم فقط "وأضاف أن زيارة المتطرفين اليهود االستفزازية . "والحكومة اإلسرائيلية
  . "إنما يمثلون الحكومة وكل الشارع اليميني

 أن الشرطة هي التي ارتكبت الجريمة وليس الشبان الذين اعتقلتهم، إذ أنها حضرت بقرار إلىولفت 
لجماهير العربية وقيادتهم، فأطلقت القنابل الصوتية والمدمعة بعشوائية وبكثافة بحجة أنها مبيت لضرب ا

لكن في حوزتنا أدلة قاطعة بأن المستعربين الذين زرعتهم في أوساط المتظاهرين "رشقت بالحجارة، 
. "اهرينالعرب هم الذين رشقوا الشرطة بالحجارة كي يكون ذلك مبرراً لتنفيذ اعتدائها على المتظ

وأضاف إن لجنة المتابعة تحمل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن االعتداء أول من أمس وتطالب 
  .بتعيين لجنة تحقيق رسمية فيه

مدينة أم ، أن  حسن مواسي،أم الفحم نقالً عن مراسلها في ٢٩/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، وأضافت 
  . المدينة من مؤسسات تربوية ومحالت تجارية في جميع مرافق شامالًالفحم شهدت أمس إضراباً

ثمن رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان تجاوب وتفاعل أهالي أم الفحم مع اإلضراب رغم صدور و
  . األربعاءالقرار متأخراً

إلى ذلك قدمت محكمة الصلح في الخضيرة الئحة اتهام ضد قاصرين من أم الفحم اعتقال خالل 
 مددت محكمة  كما.اإلخالل بالنظام العام ومهاجمة أفراد شرطة"الئحة االتهام المواجهات، وتضمنت 

 معتقلين آخرين من أم الفحم في نفس القضية، حيث اشترطت المحكمة على ٤الصلح في الناصرة اعتقال 
  .النيابة تقديم الئحة االتهام بحق األربعة

  
   من أرضهم وبيوتهم٤٨ ل فلسطينييترحيلهدف تمن مخططات تحذر الحركة اإلسالمية في الداخل  .٢٩

 في الداخل الفلسطيني من مخططات االحتالل اإلسالميةحذرت الحركة  : والوكاالتإبراهيمماهر  - غزة
 أرضهم بهدف ترحيل الفلسطينيين من ١٩٤٨ المحتلة عام األراضيلشن حملة تطهير عرقي في 

  . الفحم كانت بمثابة جس نبض لذلكأمدينة  القتحام ماألخيرة محاولة المستوطنين أنوبيوتهم، معتبرة 
جماعة (ما قام به قطيع مرجل " إن شيخة أبو الشيخ علي اإلسالميةوقال مستشار رئيس الحركة 

 الفحم كان بالتنسيق التام مع الحكومة والشرطة أموالمتطرفون من محاولة اقتحام مدينة ) صهيونية يمينية
 هناك بداية جس نبض للشروع في مرحلة تطهير أن على  قاطعاً، ما يعتبر دليالًاإلسرائيليةوالمحاكم 

  ." وبيوتهمأراضيهمعرقي وطرد ابناء الشعب الفلسطيني من 
هذه ترجمة ميدانية على ارض الواقع  " زاهي نجيدات إناإلسالميةمن ناحيته قال الناطق باسم الحركة 

  ." والحكومة على صعيد الكنيستاإلسرائيليةلما يدور في دهاليز المؤسسة 
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
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   مركبة٢٠و شاحنة محملة بالمساعدات ٢٠٠بإدخال  يسمحاالحتالل : غزة .٣٠
 شاحنة محملة بالمساعدات للقطاعين التجاري ٢٠٠ إدخال قررت سلطات االحتالل يوم الخميس، :غزة

 سالم جنوب أبور كرم  مركبة حديثة عبر فتح معب٢٠ إدخالوالزراعي وقطاع المواصالت، كما قررت 
 اإلسرائيلية السلطات أن، "معا" رائد فتوح منسق دخول البضائع لقطاع غزة لـ وأفاد.شرق قطاع غزة

  . شاحنة٢٠٠ نحو إلدخال سالم أبوقررت اليوم فتح معبر كرم 
لدخول " كارني"وسيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي وسيفتح معبر المنطار 

  .الخاصة بالمشاريع الممولة دولياً" الحصمة" شاحنة قمح، والباقي محملة بـ٢٠احنة منهم  ش١٢٠
  ٢٨/١٠/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ن بغزةونروا معلمتياألإضراب لفصل  .٣١

ونروا الدراسة بشكل جزئي في األعلّق قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة :  قدس برس،الجزيرة
 على فصل معلمتين حثتا طالبة بالمرحلة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، احتجاجاًمدارس الوكالة ب

  .اإلعدادية على ضرورة االلتزام بالزي المدرسي أسوة بباقي التلميذات
  ٢٩/١٠/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة

  
  من سكان غزة يعانون انعدام األمن الغذائي% ٧٥ :الدولية" كير"مؤسسة  .٣٢

 من األسر في قطاع غزة تعتمد على %٧٥ الدولية عن أن "كير"ؤسسة كشفت م:  إبراهيم ماهر–غزة 
 منهم يبقون في خانة %٦٠المساعدات الخارجية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية، وأكثر من 

 مع شركائها بتوزيع "كير"وقد بدأت منظمة  .انعدام األمن الغذائي حتى ما بعد الحصول على المساعدة
 ألف شخص في قطاع غزة، ضمن برنامج المساعدات الغذائية الطازجة ٦٠طازجة ألكثر من األغذية ال

  .في القطاع، لمناسبة يوم الغذاء العالمي، بدعم من الشعب األوروبي
وأضافت أن مشروع الحد من انعدام األمن الغذائي، يعد جزءا من برنامج تقليل آثار الحصار، الذي 

 الغذائية الطازجة والمدخالت الزراعية لألسر المحتاجة في قطاع غزة جرى من خالله تقديم المساعدة
 مليون يورو، بتمويل من مكتب المفوضية األوربية للمساعدات ٢, ٤، وبلغت ميزانيته ٢٠١٠منذ ابريل

/ تشري الثاني ١٦ في بيانها إلى انه سيتم اعتبارا من "كير"وأشارت  ).أإليكو(اإلنسانية والحماية المدنية 
 في جميع أنحاء فمبر المقبل توزيع سالل غذائية على األسر المحتاجة في المناطق األكثر تضرراًنو

 ١٧وأوضحت أن كل سلة تحتوي على خمسة أنواع من الخضروات الطازجة بما يعادل  .قطاع غزة
ائي، كذلك  أسرة تعاني من انعدام األمن الغذ٧٦٠٠، وسيتم توزيع هذه السالت الغذائية لحوالي كيلوغراماً

 ٣٦ في  أسبوعا٢٥ً مريض، وذلك لمدة ١٨٠٠لمؤسسات الرعاية االجتماعية التي ترعى ما يقارب 
  .منطقة موزعين على جميع أنحاء قطاع غزة

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
  
  شمال لبنانالبداوي  جرحى بانفجار في مخيم وثالثةقتيل  .٣٣

للخردة في محيط منطقة جبل البداوي بجوار انفجرت أمس قنبلة من مخلفات الحرب في محل : بيروت
، قرب طرابلس شمال "المشاريع الخيرية اإلسالمية"التابعة لجمعية " ثانوية الثقافة"مخيم البداوي قرب 

وإصابة كل )  سنوات١٠( بدر أركانوكان عدد من الفتية يلهون بالقنبلة، ما أدى إلى مقتل ابراهيم  .لبنان
  ). سنة١٣(ومحمد عماد األشقر )  سنة١١(مد غنوم ومح)  سنة١٢(من روال يوسف 

  ٢٩/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
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  صراعاتلل في تحقيق السالم يبقي المنطقة رهينة للتوتر وعرضة اإلخفاق: ملك األردن .٣٤
استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني امس وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومـدير              :  بترا –عمان  

لواء عمر سليمان، اللذين نقال إلى جاللته رسالة من الرئيس المصري محمد حسني مبـارك               المخابرات ال 
. تتعلق بأخر التطورات في المنطقة، خصوصا ما يتصل بالتحديات التي تواجه جهود تحقيق السالم فيهـا              

، يستدعي وقـف    وأكد الملك أن إيجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة            
وشدد على ضـرورة     .جميع اإلجراءات األحادية واالستفزازية التي تهددها، خصوصا بناء المستوطنات        

تكثيف الجهود الدولية واإلقليمية من أجل تحقيق تقدم حقيقي وملموس نحو حـل الـصراع الفلـسطيني                 
للتوتر، وعرضة للمزيد مـن     اإلسرائيلي، محذرا من أن اإلخفاق في تحقيق السالم سيبقي المنطقة رهينة            

  .العنف والصراعات
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
   مقدمة لتهجيرهم٤٨استفزاز فلسطينيي  :"اإلسالميالعمل جبهة " .٣٥

في فلسطين المحتلة   " أم الفحم "أكد حزب جبهة العمل االسالمي أن ما جرى من اعتداءات على فلسطينيي             
وحذر مسؤول الملف    ".يهودية الدولة "التهجير وصوالً الى    باتجاه تطبيق سياسات    " خطير" تطور   ١٩٤٨

ـ         فـي سـياق     ١٩٤٨تزايد الضغوط على فلسطينيي     "الفلسطيني في الحزب مراد العضايلة مما وصفه ب
سياسات تطهير عرقي ينتهجها الكيان الصهيوني بهدف إلغاء الوجود العربي واجبار االهل هناك علـى               

  ".مغادرة ارضهم  تمهيداً لتهويدها
وتصريحات المـسؤولين فـي     " العنصرية" واشار في هذا الصدد الى االستفزازات الصهيونية والقوانين       

  . في اطار مشاريع التسوية١٩٤٨المطالبات المعلنة بتهجير فلسطينيي " ارتفاع وتيرة"حكومة الكيان،و
األمـر  " مستوياتالمحتل يستمر بتطبيق سياساته في ظل صمت عربي ودولي على كافة ال           "ولفت الى أن    

وطالب الحكومات العربية وفي مقدمتها الحكومـة االردنيـة          ".التمادي في االعتداءات    "الذي يدفعه الى    
كما طالب الحكومـة بالتنديـد      ".التصدي لبرامج التهجير الصهيونية     "بتعزيز صمود االهل في فلسطين و     

 معنيـة بحمايـة حقـوق ومـصالح         الحكومة"بتصريحات بعض رموز السلطة الفلسطينية،الفتاً الى ان        
  ".مواطنيها

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، السبيل، عمان
  
   مدير األونروا في نيويورك حول حق عودة الالجئين الفلسطينيينبتصريحاتاألردن يندد  .٣٦

أكد األردن، أمس، رفضه المطلق للتصريحات األخيرة المنسوبة إلـى مـدير مكتـب       ": الخليج "-عمان  
علـى  "في نيويورك اندرو ويتلي الـذي قـال إن          ) األونروا( الفلسطينيين   وكالة غوث وتشغيل الالجئين   

ونقلـت وكالـة    ". الالجئين الفلسطينيين أال يعيشوا على وهم حق العودة وإن على الدول العربية توطينهم            
إننـا نـستغرب    "عن المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة قولـه           ) بترا(األنباء األردنية   

تهجن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من شخص يتولى منصبا قياديا في األونروا، خاصة أنهـا    ونس
تتعلق بقضايا سياسية ومصيرية بالنسبة إلى الالجئين في الوقت الذي تتركز مهمته األساسية في الـسعي                

  ".لدى المانحين لدعم األنشطة والبرامج التي تنفذها وكالة الغوث
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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  دفن رموز دينية يهودية في األراضي األردنية": سرائيلإ"ردن و األبينالتوتر السياحي  .٣٧
امس اعتراضاتهم على االجراءات االمنية الخاصة التي تطـال          جدد االسرائيليون  :ـ طارق الفايد   عمان

 الغراض الـسياحة فـي   السياح اليهود وتحديدا المتدينين عند عبورهم جسر الملك حسين اوالشيخ حسين        
  .االردن

وتشمل هذه االجراءات مصادرة او احتجاز ادوات العبادة يهودية الطابع التي يصر بعض السياح اليهود               
  .على حملها اثناء العبور الى االردن مثل القلنسوة وبعض الغطاءات واالدوات والكتيبات

ـ      مجال لمناقـشتها، فالـسلطات لـديها        بأن هذه المسألة ال   ' القدس العربي 'ويؤكد مصدر رسمي اردني ل
وتقول . اسباب جوهرية تحظر استخدام ادوات التعبير اليهودية في جوالت سياحية داخل اراضي المملكة            

السلطات االردنية ان الهدف المباشر لالجراءات امني الطابع وحماية الـسياح اليهـود وضـمان عـدم                 
  .راهية السرائيل في صفوف الشعب االردنيتعرضهم الي اعتداء خصوصا في ظل تنامي مشاعر الك

لكن مصادر محلية تتحدث عن اسباب اخرى اكثر وجاهة لالجراءات االردنية اساسها حمايـة المرافـق                
السياحية االردنية من محاوالت العبث التي يقوم بها كثير من السياح اليهود وهي مسألة تحدثت عنها علنا                 

لخطيب قبل عدة ايام من تنحيتها من منصبها الوزاري فـي وقـت             وبشكل مفاجىء الوزيرة السابقة مها ا     
  .سابق قبل اشهر

وحسب الخطيب يعتقد ان بعض السياح اليهود ليسوا سياحا في االصل ويحضرون معهم رمـوزا دينيـة                 
صغيرة مخبأة لدفنها في تربة بعض المناطق االردنية على امل ادعاء وجود يهودي تاريخي في االرض                

  .د ضبطت عدة حاالت من هذا النوع من الجانب االردني دون االعالن عنهااالردنية، فق
بنفس الوقت يقول خبراء السياحة االردنيون بأن السائح اليهودي يكثـر مـن العبـث فـي االرضـيات                   
والجدران والتربة عند زيارة المواقع السياحية االردنية، ومن الواضح ان شغف السائح اليهودي بالبحـث      

ه بدأ يزعج السلطات االردنية ويسيء خالفا لقواعد السياحة العالمية للمرافق االردنية كما             عن اثار تخص  
  .قالت الخطيب قبل مغادرتها منصبها الوزاري

السائح اليهودي من االسـباب التـي       ' بخل'وليس سرا كما يقول صالح العلي وكيل السياحة الخاص بأن           
ي السائح يحضر لعمان ليوم واحد فقط ويحضر معه طعامه          تجعل التعامل بنعومة معه ليس منتجا فاليهود      

  .ومياهه خصوصا اذا كان متدينا، ويغادر دون انفاق ولو دوالر واحد في االردن
  ٢٩/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  وقف االستيطانبعباس  محمود لرئيسلموقف ادعم مصر الكامل نؤكد : أبو الغيط .٣٨

امل الموقف الفلسطيني الداعي لوقف االستيطان كشرط السـتئناف         أكد أبو الغيط أن مصر تؤيد بشكل ك       
  .المفاوضات المباشرة، وقال إنه لم يتحقق أي انفراج حتى اآلن بشأن العودة إلى هذه المفاوضات

وأشار إلى أن هناك اتصاالت مصرية مع إسرائيل بهدف وقف االستيطان، مشددا على أن مسالة الذهاب                
  .وحة حالياإلى مجلس األمن غير مطر

وأكد أبو الغيط أن العرب ال يمكن أن يقبلوا بإبقاء كل الخيارات مفتوحة، ويتعين عليهم صـياغة خيـار                   
دقيق بما يحقق أهدافهم وعلى شكل خطوات متتابعة من دون القفز لتحقيق هذه األهداف قبل إنجاز هـذه                  

يل لوقف االستيطان واالستمرار بهذا     الخطوات، الفتا إلى أنه سيتم التركيز على المفاوضات وقبول إسرائ         
  .المنهج إلى حين التأكد من أنه ال يحقق األهداف المرجوة، ومن ثم االنتقال إلى المنهج اآلخر

وأشار إلى عدم التوصل إلى خالصة لما يمكن تحقيقه مع الجانب األميركي في األيام القادمة، وأكـد أن                  
ين أو اإلسرائيليين، لكن من دون الوصول إلى أي نتيجـة           المناقشات ما زالت مستمرة سواء مع األميركي      

  .محددة لحد اآلن
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وعن الموقف األوروبي، أكد أبو الغيط أن لدى مصر مطلبا مستمرا من االتحاد األوروبي بـأن يـسبقوا                  
األميركيين أو يساعدوهم في عملية السالم والضغط على إسرائيل، وأنه أبلغ بذلك خمسة مـن نظرائـه                 

  . بحضور منسقة الشؤون الخارجية في االتحاد كاثرين آشتوناألوروبيين
وصال إلى رام اهللا في وقت سابق اليوم لنقل رسالة من الرئيس حـسني               وكان أبو الغيط واللواء سليمان    

مبارك إلى عباس تتعلق بالتقييم المصري للوضع الخاص بجهود المـسار الـسياسي التفاوضـي بـين                 
  .وكذلك بموضوع المصالحة الفلسطينيةالفلسطينيين واإلسرائيليين، 

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "إسرائيلياً" سياج االحتالل على الحدود المصرية شأناً دتعالقاهرة  .٣٩
بالشروع في عمل سياج على الحدود مع       " إسرائيل"اعتبر مصدر أمني مصري رفيع أن قيام        : )أ.ب  .د  (

  ، وفقاً لتعبير المـصدر الـذي      "اإلسرائيلي"اخلياً، طالما هو في الداخل      شأناً د "مصر لمنع عمليات التسلل     
لتدخل مـع حـدود الدولـة       من حق أي دولة القيام بأي إجراءات تحفظ لها حدودها في إطار عدم ا             "قال  

  ."المجاورة
حول القـرار الـذي اتخـذه       " إسرائيل"جاءت تصريحات المصدر األمني المصري بعد أنباء وردت من          

برئاسة بنيامين نتنياهو باإلسراع في إنشاء سياج حدودي بطول الحدود مـع            " اإلسرائيلي"لوزراء  مجلس ا 
تشرين الثاني، وبخاصة في منطقة وسط شبه جزيرة سيناء، التي تعـد مركـز تـسلل                /مصر في نوفمبر  

  " . إسرائيل"األفارقة والروسيات إلى 
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  اإلسرائيلي زار القاهرة سراً قبل أيام والتقى سليمان" األمن القومي"شار ستم :العبريةإلذاعة ا .٤٠

غيـر  "، النقاب عن زيـارة      )٢٨/١٠(كشفت مصادر إعالمية عبرية، اليوم الخميس       : )فلسطين(الناصرة  
اإلسرائيلي، عوزي أراد، قبل نحو ثالثة أيام إلى القاهرة، والتقـى           " األمن القومي "قام بها مستشار    " معلنة

  .خاللها بمدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان
ووفقاً لإلذاعة العبرية، التي أوردت النبأ، فقد بحث سليمان وأراد خالل لقاء جمعهما على هامش زيـارة                 

 اإلسرائيلية مع الفلسطينيين، مشيرةً إلـى أن        -األخير للقاهرة، في سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية        
  .بين تل أبيب والقاهر، كما قالت" المشاورات الروتينية"ندرج في إطار هذه المحادثات ت

ومن المقرر أن يصل كل من مدير المخابرات المصرية ووزير الخارجية، أحمد أبو الغيط اليوم إلى رام                 
اهللا للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس والبحث معه في وضع المسار السياسي الحـالي والخيـارات                

  .حة لتحريك عملية السالمالمطرو
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، قدس برس

 
  إسرائيلية أميركية شاركة بحرينية وأردنية بمناورةم :السفير .٤١

على مجموعة من الوحدات الخاصة، من بينها قـوات         » اإلرهاب«تفوقت قوة خاصة إسرائيلية لمكافحة      
  . من االردن والبحرين، شاركت في مناورة أميركية في والية كاليفورنيا

من عدد مـن الواليـات      » اإلرهاب«شاركت في هذه المناورة التي استمرت ثالثة أيام وحدات مكافحة           و
وطاقم من مكتب التحقيقات الفيدرالي وطواقم من ) swat teams(االميركية تندرج في إطار ما يسمى بـ

  . كل من األردن والبحرين
ابط وسبعة جنود فاز في المناورة، التـي        وبحسب ما نشر في إسرائيل فإن طاقما إسرائيليا يتكون من ض          

وبين االختبـارات   . »اإلرهاب« ساعة متواصلة والتي تعرض أنماطا مختلفة لعمليات مكافحة          ٧٢تستمر  
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في الشارع وأيضا إنقـاذ     » إرهابية«التي نفذت فيها سيناريوهات السيطرة على سفينة، وعلى مجموعات          
  . رهائن

 وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي اسحق أهرونوفيتش، الذي تقـع          وبحسب ما نشر في إسرائيل أيضا فإن      
قوات حرس الحدود ضمن صالحيات وزارته، اتصل بقائد الوحدة اإلسرائيلية وأبلغه أنه وجنوده جلبـوا               

وأشار قائد حرس الحدود اللواء إسرائيل اسحق إلى أنه معروف أن وحدة مكافحـة      . الفخر لدولة إسرائيل  
  .  الحرس هي واحدة من أفضل الوحدات في العالمفي قوات» اإلرهاب«

 ٢٨/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
   الى تقدم نحو السالم بوجود الحكومة اإلسرائيلية الحاليةمؤشراتال : األسد .٤٢

عدم وجود أي مؤشرات الحراز     "أكد الرئيس السوري بشار االسد أمس مجدداً        :  من جوني عبو   –دمشق  
وجاء في  ". في ظل وجود حكومة اسرائيلية ال تريد السالم وال تؤمن به          ) في عملية السالم  (تقدم ملموس   

بيان رئاسي صدر عقب استقبال االسد عضو مجلس الشيوخ االميركـي الـسناتور آرلـين سـبكتر ان                  
تطرقت الى تطورات االوضاع في المنطقة وخصوصاً أهميـة تهيئـة الظـروف المناسـبة               "محادثاتهما  

  ".العادل والشامل الذي يحفظ االمن واالستقرار في المنطقةللتوصل الى تحقيق السالم 
ان سوريا تقدر رغبة الرئيس االميركي باراك اوباما في تحقيق السالم في المنطقة، ولكن ال               "وأكد االسد   

  ". مؤشرات الحراز تقدم ملموس في ظل وجود حكومة اسرائيلية ال تريد السالم وال تؤمن به
 ٢٩/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت

 
  فتّشوا عن خصومكم بين العرب:  إلى األتراكإسرائيليةنصيحة  .٤٣

، »منظمة األبحاث االستراتيجية الدوليـة    «عقد مؤتمر في أنقرة، أمس، في مقر        : عائشة كربات  -أنقرة  
ينهي مفاعيل األزمة غير المسبوقة بين الدولتين على        » إيجاد تفاهم مشترك تركي إسرائيلي    «تحت عنوان   
مؤتمر جمع عدداً من السياسيين والصحافيين واألكاديميين والقـانونيين         . »أسطول الحرية «ة  خلفية جريم 

األتراك واإلسرائيليين، أبرزهم كان السفير التركي المتقاعد أوزدم سنبرك، العضو في اللجنـة الدوليـة               
 العالقـات   وكان الفتاً تشديد سنبرك على أنه رغم كل ما حصل، فـإن           . »األسطول«للتحقيق في جريمة    
 قتل المواطنين األتراك في المياه الدولية لـن         ، لكن لم تصل بعد إلى نقطة الالعودة     «التركية اإلسرائيلية   

يمر مرور الكرام في تركيا، إذ إنه ال بد من اعتذار وتعويض إسـرائيليين للحكومـة التركيـة ولـذوي      
  .الشهداء

منصب المدير العام لمنظمة التعاون االقتصادي،      فسارع الدكتور اإلسرائيلي ياشير هيرشفلد، الذي يشغل        
ـ       وفيمـا توقـف    . »الالعب الضروري إلحالل السالم في المنطقة     «ومقرها تل أبيب، إلى وصف تركيا ب

طويالً عند الوساطة بين سوريا وإسرائيل، لفت إلى أن الدور التركي ال يقتصر على الوساطة، بـل قـد                   
  .إسرائيلي عربي» سالم«تفاصيل الصعبة في أي يصل إلى التحول إلى عامل فاعل في ال
، »حمـاس «التي تتجسد في إيران وحـزب اهللا و       » عقبات السالم «ومن قلب أنقرة، تطرق هيرشفلد إلى       

كيفية منـع هـذه     «مقترحاً أن يكون مدخل إعادة العالقات التركية اإلسرائيلية من خالل نقاش جدي في              
 أن المندوب اإلسرائيلي سـعى إلـى تـذكير األتـراك بـأن              وبدا واضحاً . »العناصر من إفساد السالم   

في المنطقة قد يكونون من غير اإلسرائيليين أيضاً، معيـداً إلـى الـذاكرة حادثـة إحـدى       » خصومهم«
              ة، إال أناإلسرائيليين لم يـسمحوا    «المنظمات التركية غير الحكومية التي طلبت إذناً للعمل في قطاع غز

  .»لمصريلها بذلك بسبب الرفض ا
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت
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  "أم الفحم" اإلسرائيلي في االعتداءإيران تدين  .٤٤
 رامين مهمان برست المتحدث باسم الخارجية اإليرانية االعتداء الوحشي الـذي            نأدا: QNA -طهران  

  . المحتلةقامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في منطقة أم الفحم في األراضي الفلسطينية
ال شك أن هذه اإلجراءات الالإنسانية والمعادية للبشرية، ستجعل الشعب الفلسطيني أكثر مقاومة             "وأضاف  

  ".وثباتا لنيل حقوقه المشروعة وتعد وثيقة أخرى لخواء سيناريو مفاوضات ما يسمي بالسالم
 ٢٩/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة

 
  إلى األسواق العربية" إسرائيل " بدمشق يطالبون بالتصدي لتسللالمقاطعةضباط  .٤٥

ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة     أن  : )آي.بي  .يو  (من٢٩/١٠/٢٠١٠،  الخليج، الشارقة ذكرت  
 التصدي لكل محاوالتها بالتسلل إلى األسواق العربية عبر وسـائل التزويـر والتحايـل         واطالب" إسرائيل"

  .والتهريب
 دولة  ١٥ الخامس والثمانين الذي اختتم، أمس، بدمشق بمشاركة         وأكد ضباط المقاطعة في ختام مؤتمرهم     

واتخاذ إجـراءات فاعلـة     " إسرائيل"عربية على ضرورة التمسك بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية ضد          
  .للضغط عليها اقتصادياً إلجبارها على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية 

" اإلسـرائيلي "هذه المرحلة الدقيقة من الصراع العربـي        وشدد المؤتمرون على أهمية دور المقاطعة في        
باعتبارها شكالً من أشكال المقاومة المشروعة المستندة إلى أحكام القانون الدولي تسهم في ردع العدوان               

وكبح جماح إجرامه، وأهاب بالمجتمع الدولي التخاذ خطـوات شـجاعة تنهـي الحـصار               " اإلسرائيلي"
  .طاع غزة بشكل فوري وترفع المعاناة عن أهله الظالم على ق" اإلسرائيلي"

ـ  أن: أ ش أ   من   ٢٩/١٠/٢٠١٠،  الجمل بما حمل  واضاف    لـضباط اتـصال المكاتـب       ٨٥ المؤتمر ال
عن ثالث شركات أجنبية بعد أن استجابت        اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل، المنعقد في دمشق،قرر رفع الحظر       

  . لمبادئ المقاطعة العربية للدولة العبرية
اإلسبانية » كورتفيل اس ايه  «أن الشركات الثالث التي أعيد النظر في وضعها باعتباره منتهياً هي            حيث  

وأضاف أن المؤتمر اتخذ قراراً كـذلك       . األوكرانية» اروسفت ايرالينز «اليابانية و » اولفا كوبورايشن «و
وهـي مـن االردن     بفرض الحظر على خمس شركات جديدة لم تطبق شروط ومبادئ المقاطعة العربية             

  . ولوكسمبورغ وفرنسا
  
   يدعون لحماية القدسعربي عالم ٢٠٠: ليبيا .٤٦

 عالم وباحث عربي من مصر والجزائـر وتـونس والـسودان والمغـرب واألردن               ٢٠٠ دعا   :وكاالت
 في مجال اآلثار إلى تشكيل فريق من        ،وسوريا والعراق واإلمارات وقطر والسعودية واليمن ولبنان وليبيا       

زيارة الحرم القدسي، والوقوف عن قرب على مخاطر أعمال التنقيب العشوائي الـذي تقـوم بـه                 بينهم ل 
  . ، وأثر ذلك على سالمة عمارة المسجد األقصى)إسرائيل(

في وثيقة أطلقوا عليها اسم القدس في ختام أعمال مؤتمرهم الثالث الذي انعقد فـي               -وطالب المجتمعون   
 المجتمع الدولي بحماية التـراث الثقـافي فـي األراضـي            -يومينالعاصمة الليبية طرابلس على مدى      

  . الفلسطينية، انطالقا من األحكام والقواعد الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان
في األراضـي الفلـسطينية     ) إسرائيل(ودعا العلماء والباحثون إلى وقف األعمال التخريبية التي تقترفها          

ينية، مشددين على ضرورة العمل على غلق كافة األنفاق التي فتحـت            المحتلة، خاصة ضد المقدسات الد    
تحت المسجد األقصى، وإعادة األسماء العربية إلى الشوارع والطرقات في مدينة القدس العربية المحتلة              

  .)إسرائيل(وطالبوا بإعادة كافة الممتلكات األثرية الثابتة والمنقولة التي نهبتها  ).إسرائيل(التي غيرتها 
 ٢٩/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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   االعتراف بالدولة الفلسطينية  سرية بين واشنطن وتل أبيب حولمباحثات": الشرق األوسط" .٤٧

من مصادر مطلعـة أن     » الشرق األوسط «علمت  :  محمد علي صالح   ، نظير مجلي  -  واشنطن ،تل أبيب 
بـين اإلدارة األميركيـة والحكومـة       ،  )بحسب هذه المصادر  (محادثات تجري بعيدا عن األنظار العربية       

وحسب مصادر مطلعة فـإن     . اإلسرائيلية، من أجل التوصل إلى تفاهم بشأن الدولة الفلسطينية وحدودها         
، مقابل موافقة فلـسطينية علـى تـأجير         ١٩٦٧هناك توجها لالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام         

منطقة البحر الميت الفاصل بين الضفة الغربيـة        (ار  مستوطنات في منطقة القدس الشرقية المحتلة واألغو      
  .  عاما٩٩ عاما، وفي رواية أخرى ٤٠إلسرائيل لمدة ) واألردن

ـ    صحة هذه المعلومات، وقالت إنها معلومات جديدة تكشفت        » الشرق األوسط «وأكدت مصادر فلسطينية ل
ميركية الرئيس الفلسطيني محمـود     مؤخرا ولم تكن السلطة الفلسطينية على علم بها، ولم تطلع اإلدارة األ           

  .عليها) أبو مازن(عباس 
ـ      إن االتصاالت اإلسرائيلية األميركية بشكل عـام       » الشرق األوسط «وفي القاهرة، قال مصدر مصري ل

ـ  مسؤول في الخارجية األميركية   قال  و .تهدف لتعزيز الثقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين      الـشرق  «لـ
. هذا جزء من عالقاتنا القويـة والمتينـة  . الت مستمرة وكثيرة مع إسرائيل نحن نجري اتصا  «: »األوسط

كما كررت وزيرة   «وأضاف  . »بعض االتصاالت علني، وبعضها غير علني، وطبعا ال نعلن غير العلني          
الخارجية، نحن نبذل كل جهدنا لدفع عملية السالم، والستئناف المفاوضات بين حكومة إسرائيل والسلطة              

  .»الفلسطينية
ـ    نحن . صحيح أننا في الخارجية، لكننا نتابع االنتخابات الداخلية       «: »الشرق األوسط «وقال مصدر آخر ل

في وضع شبه جامد اآلن في ما يخص الدور األميركي لـدفع المفاوضـات بـين إسـرائيل والـسلطة                    
.  الخارجية وأضاف أن الخارجية، كعادتها، تطلع أعضاء الكونغرس على مختلف التطورات         . »الفلسطينية

لكن، كمـا تعلـم، أعـضاء الكـونغرس         «وتابع القول   . ويشمل هذا تطورات مفاوضات الشرق األوسط     
  .»مشغولون باالنتخابات

٢٩/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  
  
  قصى وقبة راحيل  تجري حفريات في األ"سرائيلإ": اليونيسكومنظمة  .٤٨

لقرارات المعادية إلسرائيل بما في ذلك قـرارات         اتخذت منظمة اليونيسكو سلسلة من ا      : وكاالت -باريس  
  .  تجري حفريات أثرية في المسجد األقصى"إسرائيل"تصف قبة راحل بأنها مسجد وتؤكد بأن 

 إلى شطب قبة راحل التي أشير إليها في القرار بمسجد بالل بن رباح والحـرم  "إسرائيل"ودعت المنظمة   
كما طلبت المنظمة تعيين مندوبين لمتابعة ما وصـف         . لتاريخيةاإلبراهيمي في الخليل من قائمة المعالم ا      

  . واتخذت معظم القرارات بمعارضة الواليات المتحدة. باالنتهاكات اإلسرائيلية
 لدى اليونيسكو نمرود باركان ولكن رئيسة الجلسة وهي مندوبـة           "إسرائيل"وعقب على القرارات مندوب     

  . لجلسة ألنها كانت فظة أكثر مما ينبغي على حد تعبيرهاروسيا قررت عدم إدراج أقواله في محضر ا
ووصف الناطق بلسان وزارة الخارجية االسرائيلية قرارات اليونيسكو بأنها مخزية وتشتم منهـا رائحـة               
التحيز السياسي األمر الذي يعتبر وصمة عار وشنار في جبين المنظمة وإذالالً لألهداف التـي أقيمـت                 

  .المنظمة من أجلها
٢٩/١٠/٢٠١٠، كالة سما اإلخباريةو  
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   يجعل وجود دولة فلسطينية أمراً بعيد المنالالجدار: روبنسون .٤٩
ما يحدث  "أكدت ماري روبنسون، رئيسة إيرلندا السابقة وعضو وفد الحكماء أن            :عبد الرؤوف أرناؤوط  

ن يتعامل قادة إسـرائيل     ال ينبغي أ  : "وقالت". في القدس سيساعد، بالطبع، على تحديد نتائج عملية السالم        
فما يحدث من تدمير للمنازل وطرد للسكان وعمليات تنقيب في حي           : مع القدس على أنها قضية منفصلة     

  ".سلوان بالقدس الشرقية ما هو إال جزء من لب المشكلة وحلها أيضاً
 المجتمعـات   لقد رأينا أن الجدار العازل يقطع بالفعل األحياء الفلسطينية ويؤدي إلـى تقـسيم             : "وأضافت

إن الجدار ال يحرم سكان تلك األحياء من حيـاتهم          . والتفريق بين أفراد العائالت واألصدقاء عن بعضهم      
الطبيعية فحسب بل يحرمهم، أيضاًً، من زيارة أو العمل مع عائالتهم وأصدقائهم الذين يعيـشون علـى                 

ود دولة فلـسطينية أمـراً بعيـد        إنه يؤثر على وحدة األراضي الفلسطينية مما يجعل وج        . الجانب اآلخر 
  ".المنال

وكذلك أنشطة ضم المـستوطنات     ) E1(ستؤدي خطط التطوير فيما يعرف بالمنطقة       : "وتابعت روبنسون 
 إلى جعل بناء عاصـمة      -في حالة عدم تقنينها   - الرامية إلى الربط بين بعض المناطق اليهودية المعزولة       

ودون وجود عاصمتين للدولتين، ال أعتقد أن حـل         . للتطبيقفلسطينية في القدس الشرقية أمراً غير قابل        
  ".الدولتين سيكون ممكناً

اعترف رئيس الكنيست السيد روبين ريفين عند لقائنا به بـصعوبة الوضـع الـراهن               "وأشارت إلى أنه    
وقد أيد تأييداً كبيراً مسألة زيـادة االسـتثمارات فـي       . وبصعوبة ظروف الفلسطينيين في القدس الشرقية     

وبالمثل، يؤيد عمدة المدينة نير بركات الذي التقيناه زيادة االستثمار في           . تحسين البنية التحتية والخدمات   
  ".المدارس وتحسين جودة التعليم لألطفال الفلسطينيين

٢٩/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا  
  
  طينية االقتصادية اإليجابية لم تحسن ظروف الحياة في األراضي الفلسالمؤشرات: "أوتشا" .٥٠

إنه على الرغم من أن التقارير المشجعة التي صـدرت خـالل شـهر              : قال تقرير لألمم المتحدة   : القدس
أيلول، أشارت إلى أن معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي سجلت في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل                

شرات أخرى أشـارت     فإن مؤ  ٢٠٠٩ ، مقارنة بالفترة الموازية من العام        ٢٠١٠النصف األول من العام     
إلى أن النمو االقتصادي لم يترجم بعد إلى تحسينات ملموسة لحياة العديد من المواطنين الذين يعيشون في               

  .األراضي الفلسطينية المحتلة
ففي قطاع غزة، على الرغم من بعض النشاط الذي شهده القطاع الخاص في الفترة              ): "أوتشا(وقال مكتب   

 بالمائة  ٤٤,٣ إلى   ٣٩,٧، فقد ارتفع معدل البطالة من       ٢٠١ ٠ع الثاني من العام     ما بين الربع األول والرب    
وهو أحد أعلى معدالت البطالة في العالم، ومـا زال مـا            (بالتعريف الموسع   (في صفوف القوى العاملة     

 مليون فلسطيني يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقـدمها األمـم المتحـدة لتلبيـة                ١,١يقرب من   
وما زال الحظر المتواصل علـى اسـتيراد مـواد البنـاء            . ياجاتهم األساسية من السعرات الحرارية    احت

وتصدير البضائع يحد من انتعاش الظروف المعيشية، ويعيق جهـود تلبيـة المـستويات الهائلـة مـن                  
ـ                  ى االحتياجات اإلسكانية التي تولدت منذ فرض الحصار، حيث يقدر أن القطاع يحتاج إلى ما يزيـد عل

 وحدة سكنية جديدة لتلبية متطلبات النمو السكاني الطبيعي وحده، وهو ما يعتبر أكثـر بعـشر                 ٦٨،٠٠٠
الرصـاص  (مرات من احتياجات السكن الناجمة عن الدمار الذي ولده الهجوم العـسكري اإلسـرائيلي               

  ".ت الدوليةولم يتحقق سوى تقدم بسيط في تنفيذ مشاريع البناء التي تشرف عليها الوكاال) المصبوب
 ١٧ صادقت السلطات اإلسرائيلية على      ٢٠١٠فمنذ اإلعالن عن تخفيف الحصار في حزيران        : "وأضاف

إنشاء مدارس  ) (األونروا(مشروعاً من مشاريع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين           
ج اإلنشاء الذي تشرف عليه الوكالة      وال تمثل هذه المشاريع سوى ثالثة بالمائة من برنام        ) وعيادات طبية 
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وعلى الرغم من ذلك، ألغيت مؤخراً الموافقة على ثالثة من هذه المشاريع، ولم تـتمكن               . في قطاع غزة  
الوكالة حتى اآلن من استئناف العمل في المشاريع الباقية بسبب تأخر إصدار الموافقـات علـى دخـول                  

  .المواد المطلوبة
أي تحسن على صعيد وصول فرق العمل اإلنـساني إلـى قطـاع غـزة               باإلضافة إلى ذلك، لم يسجل      

وخارجها، فخالل شهر أيلول لم توافق السلطات اإلسرائيلية سوى على أقل من نـصف الطلبـات التـي                 
  ".قدمها موظفو األمم المتحدة المحليون للدخول إلى قطاع غزة أو مغادرته

على بدء العـام الدراسـي      ) األونروا( المالئمة   في قطاع غزة أيضاً، أجبر نقص الغرف الصفية       : "وتابع
 طالب مؤهل للدراسة في مدارسها لاللتحاق بمدارس تديرها وزارة          ٤٠،٠٠٠الجديد بتحويل ما يقرب من    

تعمل أصالً بنظـام الفتـرتين والـثالث فتـرات          ) األونروا(التعليم في قطاع غزة مع العلم أن مدارس         
  )".الصباحية والمسائية(

في الضفة الغربية، فقد عاد مئات األطفال إلى مدارس تعـاني مـن             ( ج)أما في المنطقة    "ه  وأشار إلى أن  
وما .ظروف انعدام معايير السالمة والنظافة، أو يتهددها خطر الهدم، أو الترويع من جانب المستوطنين               

ـ        ٢٦زالت خطة االستجابة التي تهدف إلى معالجة هذه الظروف في            ي  مدرسة من هـذه المـدارس والت
  ". تنتظر إصدار موافقة السلطات اإلسرائيلية٢٠١٠قدمتها منظمات اإلغاثة اإلنسانية في كانون الثاني 

إلـى جانـب عـشرات آالف الفلـسطينيين       ( ج)وما زالت بعض المجتمعات القاطنة في المنطقة        : "وقال
ات اإلسرائيلية مؤخراً   فقد عرضت السلط  . القاطنين في القدس الشرقية يواجهون تهديداً متواصالً بالتهجير       

 شخص ويقعان في المنطقة المغلقة خلـف        ٤٠٠يضمان( ج(على مجمعين سكنيين فلسطينيين في المنطقة       
وهي خطوة تأتي في ظل استمرار      . من الجدار “ الجانب الفلسطيني ”الجدار، االنتقال للعيش في ما يسمى       

 أوامر الهدم التي تـصدرها الـسلطات        تدهور إمكانية وصولهم إلى الخدمات بسبب الجدار وارتفاع عدد        
وبعد هدوء دام أكثر من شهر، استؤنفت عمليات الهدم في أيلول مـستهدفة ثمانيـة مبـان                 . اإلسرائيلية

  (".محميات طبيعية(تستخدم لتربية الماشية في القدس الشرقية وغور األردن في مناطق صنفتها إسرائيل 
رات االقتصادية اإليجابية، كتلك التي صدرت مـؤخراً، ال         على الرغم من المؤش   "وإلى ذلك، قال التقرير   

يمكن إخفاء حقيقة أن القيود على الوصول والعنف ما زالت تجتاح جميع مناحي الحيـاة لـدى شـريحة                   
واسعة من السكان الفلسطينيين، بدءاً من سالمتهم الشخصية وقدرتهم على الحفاظ على منازلهم ومصادر              

ين ما يكفي من الغذاء لعائالتهم وضمان أن يحـصل أطفـالهم علـى أدنـى                معيشتهم، باإلضافة إلى تأم   
  ".مستويات التعليم

إن التخفيف من وطأة هذا الوضع الحساس للغاية يتطلب االمتثال للقانون اإلنساني الدولي وقانون              : "وقال
ع كامل للحصار   حقوق اإلنسان، بما في ذلك على أقل تقدير، اتخاذ إجراءات لحماية أرواح المدنيين، ورف             

على قطاع غزة، وإزالة القيود المفروضة على استخدام األراضي داخل قطاع غزة، والقـدس الـشرقية                
  ".في الضفة الغربية، وتجميد هدم المنازل وتوسيع المستوطنات( ج)والمنطقة 

٢٩/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا  
 

   لالستنكار والقلقالمثيرةالتصريحات  .٥١
  عوني فرسخ

 قادة ثالث مؤسسات هي األكثر مسؤولية بتقديم االستجابة للتحدي االستعماري الصهيوني،            صرح مؤخراً 
وحيث بدت تصريحاتهم وكأنها تصب في قناة المسعى األمريكي النتشال التجمع االستيطاني الـصهيوني              

ـ                 ى من مأزقه الوجودي، المتمثل في بداية تحوله من رصيد استراتيجي لرعاته على جانبي األطلـسي إل
األمر الذي استدعى، وال يزال، استنكار قلق وقطاع واسع من النخب والجمـاهير            . عبء تاريخي عليهم    
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ومن منطلق تقدير مكانة المؤسسات الثالث التي يقودونها وطنياً وقومياً تأتي هذه الوقفـة مـع                . العربية  
  .تصريحات كل منهم على التوالي في ضوء حقائق الصراع وحقائق الواقع 

الثالثة رئيس السلطة الفلسطينية الذي صرح باستعداده لوقف الـصراع والتخلـي عـن المطالـب                أول  
التاريخية، معطياً انطباعاً بأن الطرف العربي هو المـسؤول عـن تفجـر صـراع فرضـه التحـالف                   

فضالً عن أنه منذ عشرينيات القرن الماضي       . االستعماري الصهيوني على شعب فلسطين وأمته العربية        
ت مطالبات القيادات الوطنية الفلسطينية بإقامة دولة ديمقراطية، يتمتع فيها اليهـود بكامـل حقـوق                توال

المواطنة على قدم المساواة مع أصحاب األرض الشرعيين، وذلك ما اعتادت عدم االستجابة له القيـادات      
يونية، كما أكد ذلك بن     من األهداف الصه  % ١الصهيونية المتوالية الملتزمة باستراتيجية عدم التنازل عن        

وإذا كان قول رئيس السلطة بوقف الصراع غير علمـي وال تـاريخي، فـإن                . ١٩٣٤غورويون سنة   
ذلـك ألن   . استعداده للتنازل عن المطالب التاريخية ال يرتب على الشعب العربي الفلسطيني أدنى التزام              

ماليين فلـسطيني فـي الـوطن       الحقوق موضوع هذه المطالب حقوق شخصية تعود لما يجاوز العشرة           
المحتل والشتات العربي والدولي، وهي بحكم القانون الدولي حقوق لهم وألبنائهم وخلفهم الممتد ال يملـك           

ثم إنها حقوق وطنية وقومية للعرب القائمين ما        . أحد حق منازعتهم فيها ما لم يتنازلوا عنها باختيار حر           
األجيال القادمة، حتى دحر الغزوة الصهيونية كما دحر غـزاة          بين المحيط والخليج، والذين سيولدون في       

ثم إن تصريحاً هكذا ال ينطوي فقط على تنازالت مجانية للعدو، وإنمـا يحفـز        . الوطن العربي السابقين    
وهذا ما تجلى في تصعيد نتنياهو مواقفه العنصرية، إذ هدد بإجراءات مدمرة فـي حـال                . لديه مطامعه   

م المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً عـدم االسـتعداد لالنـسحاب لحـدود              مطالبة السلطة األم  
  . أو التخلي عن القدس الموحدة، وأن ما هو مسموح به للفلسطينيين أقل من دولة ١٩٦٧،

دولـة  "وثاني الثالثة أمين عام جامعة الدول العربية، الذي نسب إليه عدم الممانعة بـاالعتراف بالكيـان            
ودبلوماسي ضليع ومخضرم في مقام عمرو موسى ال يجهل الداللة السياسية العتراف هكـذا،               . "يهودية

وتداعياته شديدة الخطورة على حقوق الشعب العربي الفلسطيني، وبخاصة حق عودة ما يجاوز الخمـسة               
 ماليين الجىء، وحقوق المواطنة لما يقارب مليوناً ونصف المليون مواطن فـي األرض المحتلـة سـنة          

فضالً عن أن االمين العام بما نسب إليه، إن         " . ترانسفير" وما قد يتعرضون له من تسفير قسري         ١٩٤٨،
كان صحيحاً، يتنكر للمسؤولية القومية ألمانة الجامعة، التي غداة إنشائها تعاطت مع التحدي الـصهيوني               

الجامعة، في دورته الثانيـة     ومن منطلق المسؤولية القومية فإن مجلس       . باعتباره يستهدف األمة جمعاء     
وخالل " . لجنة المقاطعة " فرض مقاطعة السلع والخدمات الصهيونية، وأنشأ لذلك         ١٩٤٥بالقاهرة أواخر ،  

 تولت اللجنتان السياسية واالجتماعية للجامعة إدارة الصراع مع التحـالف           ١٩٤٨ و ١٩٤٧سنتي الحسم   
 القوات الرسمية التي زج بها على غير اسـتعداد         االستعماري الصهيوني، وهما اللتان أشرفتا على تحرك      

. الفلسطينية بأي مشاركة فـي قرارتهمـا        " الهيئة العربية العليا  "ولم تسمحا للمفتي وأركان     . في الحرب   
وعليه فليس في استطاعة األمين العام التنصل من المسؤولية القومية تجاه شعب فلسطين وأمته، محتجـاً                

وليأخذ عمـرو موسـى فـي       . كما تفعل غالبية األنظمة     " ما يقبل به الفلسطينيون   نقبل ب "بالمقولة الفاسدة   
حسبانه أن تفعيل الدور الفلسطيني ألمانة الجامعة، بدعمها القوي الملتزم بالتحرير والعودة، إنما هو سبيل               

  .ضخ دماء الحياة في عروق الجامعة المتكلسة 
قوله إن الفلـسطينيين متفقـون      " نيوزويك"ي نقلت عنه    وثالث الثالثة رئيس المكتب السياسي لحماس، الذ      

 عاصمتها القدس، وذات سيادة حقيقة على أرضها وحدودها، وخاليـة           ١٩٦٧على القبول بدولة بحدود ،    
أقل بكثير من األسس الجذرية لميثـاق       " نيوزويك"ما اعتبرته   . من المستوطنات، مع التمسك بحق العودة       

ه، إذ لم يذكر أبو الوليد شرط القائد المؤسس الشهيد أحمد ياسين بعـدم              وهي محقة بما ذهبت إلي    . حماس  
، أو أنه أكد عدم التزام حماس باالتفاقيات التي عقدتها المنظمة في إطـار اتفـاق                "إسرائيل"االعتراف ب   

فضالً عن أن المجلة األمريكية نسبت إليه استعداده لقبول أي اتفاق يـتم التوصـل إليـه مـع                   . أوسلو  
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وأضافت مع أن حماس ال تزال تدعو إلى تـدمير          . بشرط موافقة أغلبية الفلسطينيين عليه      " رائيلييناإلس"
كما الحظت أنه يبـدو     . يريد مشعل مكاناً له على الطاولة       " مفاوضات السالم "، إال أنه مع بدء      "إسرائيل"

، إال أن ذلك    "إسرائيل"عليه  أكثر اعتداالً عما كان عليه، وهو وإن طالب بما هو أكبر مما يمكن أن توافق                
  .يدور في نطاق نقاش عقالني 

كيف يمكن التحقق من قبول غالبية شعب فلـسطين بـأي           : والسؤال الذي يستدعيه ما نسب لخالد مشعل      
اتفاق مع العدو في واقع االحتالل والشتات، وافتقاد شعب فلسطين استقالل اإلرادة، وحقـه فـي تقريـر                  

ء على الحقوق الوطنية؟ ويظل ما نسب إلى خالد مشعل، إن كان صـحيحاً              المصير، وهل يجوز االستفتا   
، األكثر مدعاة لالستنكار والقلق، إذ إنه يعيد إلى الذاكرة بدايـة دخـول     "نيوزويك"بالصيغة التي أوردتها    

  .الراحل ياسر عرفات درب أوسلو كارثي النتائج 
الثة مـن دواعـي االسـتنكار والقلـق، إال أن           غير أنه، وبرغم ما شاب التصريحات المنسوبة للقادة الث        

العنصرية المتجذرة في الفكر والعمل الصهيوني تظل مستفزة إلرادة المقاومة العربية، التي ما وهنت في               
  .أحلك مراحل تاريخ أمة كان وطنها على مر العصور مقبرة الغزاة 

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  "هل اسرائيل دولة أبارتهيد؟"  .٥٢

   الخازنجهاد
طبعاً وحتماً وبالتأكيد، غير أنني من الفريق اآلخر        : هل اسرائيل دولة أبارتهيد أو تفرقة عنصرية؟ أجيب       

وشهادتي مجروحة، لذلك أتوكأ اليوم على المرجع األول في الموضوع، وهـو جنـوب أفريقيـا التـي                  
  .هيد معهااخترعت حكومة البيض فيها نظام التفرقة العنصرية حتى سقطت وسقط األبارت

ليس لي من فضل في ما يلي غير االختصار والترجمة عن تقرير أصدره مركز أبحاث العلوم اإلنسانية                 
وعرضه فرانسيس ريميالرد من جمعيـة      » هل اسرائيل دولة أبارتهيد؟   «في جنوب أفريقيا حمل العنوان      

 فـي األراضـي     هل ممارسـات اسـرائيل    «الذي سأل في البداية،     » سالم عادل في األرض المقدسة    «
الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، هي جرائم استعمار وأبارتهيـد بموجـب               

  .»القانون الدولي؟
للرد على السؤال كلّف المركز الجنوب أفريقي باحثين وضع تقرير قانوني عن الموضـوع هدفـه درس            

ي بدل الدخول في جدال سياسي، وقد اسـتغرق         الوضع من وجهة نظر غير متحيزة أساسها القانون الدول        
 شهراً، تناولوا خاللها القوانين الدولية ذات العالقـة والوضـع القـانوني، والقـوانين               ١٥عمل الباحثين   

المرعية اإلجراء في فلسطين التاريخية من أيام العثمانيين والقوانين اإلسرائيلية وتفنيد زعمها ان القانون              
  .ارسات اسرائيلالدولي ال ينطبق على مم

القانون الدولي يحدد االبارتهيد على انه نمط مؤسساتي للتفرقة العنصرية بموجب قوانين تـسنّها الـدول                
  .لتسيطر جماعة عرقية على جماعة أخرى وتضطهدها

  :التقرير يقول إن هناك ثالثة أعمدة أبارتهيد تستعملها أنظمة األبارتهيد للسيطرة
فضيلية لهوية محددة، ثم تسن قوانين تعطي الهوية المختارة أفـضلية وتميـز          األول، تسن الدولة قوانين ت    
  .ضد المجموعة غير المختارة

الثاني، تفرق الدولة السكان في مناطق جغرافية على أساس الهوية، والجماعة المختارة تُعطَى األفـضلية               
ات الجماعة غيـر المختـارة   في الوصول الى األرض والماء والموارد األخرى، وتستفيد الدولة من خدم   

  .المحصورة في تجمعات تتقلص باستمرار
الثالث، الدولة تصدر قوانين أمنية وسياسات هدفها قمع معارضة الحكم، وتنفذها من طريـق االغتيـال                

  .والتوقيف اإلداري والتعذيب والمعاملة اإلنسانية والمهينة والسجن ألعضاء الجماعة غير المفضلة
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 قـوة   ١٩٦٧ان اسرائيل منذ سـنة      «الثالثة السابقة قررت الدراسة الجنوب أفريقية       على أساس األعمدة    
احتالل عدوانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأن احتالل هذه األراضي أصبح مشروعاً اسـتعمارياً              

  .»يقوم على نظام أبارتهيد
 تمثل كل اإلسرائيليين، ومـثالً      أريد قبل أن أكمل أن أقول، مرة أخرى، ان حكومة نتانياهو الفاشستية ال            

تبنت تقرير مركز األبحاث الجنوب أفريقي، واللجنـة مـن نـوع            » اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت    «
  .عشرات جماعات السالم اإلسرائيلية التي تعارض سياسات الحكومة

 الرسـمية   ال أستطيع في هذه العجالة سوى االختصار، والتقرير ادانة شـاملة لكـل جوانـب الـسياسة                
  .اإلسرائيلية في األراضي المحتلة

تحت العمود األول لألبارتهيد أوضح التقرير ان اسرائيل تمنع النمو الطبيعي فـي األراضـي المحتلـة،                
 في المئة من طلبات ترخيص بنـاء        ٩٠وتحصر الفلسطينيين ضمن حدود بلديات المدن والقرى وترفض         

بل، فهي تعطي المستوطنين فوائد من نوع جنسية اسرائيلية         وفي المقا . البيوت، وقد دمرت ألوف البيوت    
وإذا أقام الفلسطيني في بلد أجنبي أو حصل على جنسيته يمنع           . فورية وسكن ودعم مالي ودراسة مجانية     

 بـالعودة والمطالبـة     ١٩٦٧ و ١٩٤٨من العودة الى القدس الشرقية، كما ال يسمح للـذين فـروا سـنة               
  .لم شمل العائالت، وتحد من حقوق النقابات وحرية التعليم والصحافةبممتلكاتهم، كما انها تمنع 

 ٥٠تحت العمود الثاني وجد التقرير ان اسرائيل ارتكبت كل مخالفة ممكنة للقانون الدولي فهي صادرت                
في المئة من أراضي الضفة الغربية لفائدة اليهود على شكل مستوطنات ومحميات ومنـاطق عـسكرية                

 في المئة من المياه الجوفية في األراضي الفلسطينية الى اسـرائيل            ٨٧ه نهر األردن و   مغلقة، وحولت ميا  
 مليون فلسطيني، ويـدفع     ٢,٥ في المئة فقط من الماء لحوالى        ١٣والمستوطنات غير الشرعية، وتركت     

  ليتراً من الماء مقابـل     ٦٤ - ١٠الفلسطيني ثمناً للماء أربعة أضعاف ما يدفع المستوطن ويحصل على           
 في المئة من المـاء ال       ٩٥ الى   ٩٠ ليتراً للمستوطن، والوضع في قطاع غزة أسوأ حيث          ٤٥٠ الى   ٢٧٤

  .يصلح للشرب
العمود الثالث عن قوانين األمن لقمع المعارضة وكيف يحاكم الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية تخـالف               

ـ           ع واالحتجـاج علـى سياسـة       القوانين الدولية، ومع اعتقاالت جماعية، ومحاكمة أطفال، ومنـع التجم
  .األبارتهيد

اختصرت كثيراً من عرض مختصر أصالً لتقرير كتبه الخبـراء األصـليون فـي موضـوع التفرقـة                  
. العنصرية، وهو ادانة من ضحايا األبارتهيد للدولة الوحيدة الباقية في العالم التي تزعم انها ديموقراطيـة    

  ).ع أن أرشد القارئ الراغب الى كيفية الحصول عليهالتقرير الكامل متوافر عبر اِإلنترنت وأستطي(
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  !!!كيف نتعامل مع يهودية الدولة  في هذه المرحلة بالذات ؟؟؟ .٥٣

  الشيخ إبراهيم صرصور
 ) ١(   

) دولة يهودية وديمقراطية    ( ، أو   ) كدولة الشعب اليهودي    ( ، أو   ) كدولة يهودية   ( الحديث عن إسرائيل    
وعد بلفور  ( ، وكذلك   ) وطن قومي لليهود    (  ليس جديدا ، فالحركة الصهيونية منذ نشأتها  تحدثت عن            ،

 فقد تحدث هو أيضا عـن إقامـة         ١٩٤٧من العام    ) ١٨١(  أما قرار التقسيم    . أشار إلى ذات الفكرة     ) 
 إعالن قيام إسـرائيل     ) ...عربية  ( واألخرى  )  يهودية  / عبرية  ( دولتين في فلسطين التاريخية واحدة      

 ، واالعتراف الدولي بها أكد هذا المعنى بطريقة أو بأخرى ، وكذلك وثيقـة اسـتقالل                 ١٩٤٨في العام   
اإلسرائيلي ) كرامة اإلنسان وحريته    ( إسرائيل وهي المرجعية  لكل القوانين اإلسرائيلية ، وقانون أساس           

ـ          يهوديـة الدولـة    ( الم القـانون ، حـسم مـسالة         الذي اعتبره فقهاء القانون اإلسرائيليون  ثورة في ع
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إذا كان األمر كذلك ، فما الجديد ولماذا هذه الضجة حول يهودية الدولة             ... بشكل نهائي   )  وديمقراطيتها  
  ...في هذا الوقت بالذات ، وما الذي اختلف 

 )٢ (   
ل هذا التاريخ كانت مـسالة      قب.... الجواب عن هذه األسئلة هو سبب القلق والضجة التي أثارتها المسألة            

يمـين  : يهودية الدولة شأنا داخليا إسرائيليا ، يدور حولها نقاش عنيف بين تيارات المجتمـع اليهـودي                 
اإلسرائيليون لم يحسموا   ... ، وهكذا   ) سفاراديم  ( وشرقي  ) أشكناز  ( ويسار ، متدين وعلماني ، غربي       

إلى الخارج ، وهذا الخارج في حالتنا نحن الجمـاهير          الموضوع فيما بينهم ، فلجأوا بخبث إلى تصديره         
الجديـد ، والـذي نرفـضه بـشده ،          ) الوالء  / اقتراح قانون المواطنة    ( العربية في إسرائيل من خالل      

، وهو األمر الذي    ) كدولة  يهودية      ( والشعب الفلسطيني من خالل مطالبته باالعتراف المسبق بإسرائيل         
أقول ذلك على ضوء ما نـسمع مـن         . أيضا ، على األقل حتى هذه اللحظة        يرفضه  الشعب الفلسطيني     

تصريحات لبعض المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية ، ونتائج بعض االستطالعات الصادرة مؤخرا             
، والتي تشير كلها إلى استعداد ما فلسطيني  لالعتراف بيهودية الدولـة إذا مـا اسـتجابت  للمطالـب                     

  ...هذا طبعا من األوهام التي عالقة لها بالواقع الفلسطينية ، و
نتنياهو  رئيس الوزراء اإلسرائيلي  يصر على هذين المطلبين المتعلقين بيهودية الدولة لسببن اثنين كمـا      

األول ، تعطيل المفاوضـات الـسلمية لمعرفتـه         . أظن ، هو الكاسب فيهما إن تحقق كالهما أو احدهما           
لن يقبلوا بهذا الشرط أبدا ، خصوصا حينما يأتي متزامنا مـع قـرار الحكومـة                 المسبقة أن الفلسطينيين    

والثاني ، تحقيق جملة مـن األهـداف        . االستمرار في االستيطان في الضفة المحتلة بما في ذلك القدس           
دفعة واحدة في حال وافق الفلسطينيون على هذا الشرط ، منها إسقاط  حق العودة لفلسطينيي الـشتات ،                   

يل األقلية العربية الفلسطينية األصالنية صاحبة الوطن ، إلى أقلية وجودها في وطنها مـشكوك فيـه            تحو
ومشروط ومهدد دائما ، إسقاط الرواية الفلسطينية واالعتراف بالرواية اإلسـرائيلية لتـاريخ الـصراع               

، إشـكاالت مـع     والنكبة والحقوق ، االعتذار عن النكبة والمشروع الوطني ، شرعنة العنصرية ضدنا             
الدول العربية التي اعترفت بإسرائيل كدولة غير معرفة الحدود وذات طـابع غيـر يهـودي ، وإنهـاء                   

  ... الصراع وإغالق ملفه بالضربة القاضية لمصلحة إسرائيل 
 )٣ (   
من المفاهيم الراسخة في أديان وأعراف وتقاليد األمـم ، وهـي ذات صـلة               ) البراء  ( كما  )  الوالء  ( 
ابت فكرية وعقائدية ال عالقة لها بواقع العالقات بين الشعوب واألمم مهما اختلفت ثقافاتها ، وعليـه                 بثو

تمثل عقيدة طرف ما على من ال يدينون بهذه الثوابت ويحملون           ) أيديولوجية  / فكرة  ( فال مكان لفرض    
 وعلى رأسها القـرآن     ليس هنالك في مصادرنا المعصومة    ... ما يعارضها دينا وعقيدة وقومية ووطنية       

ال إكراه في الدين ، قد تبـين  : ( العظيم حكم فيه من األدلة أكثر وضوحا وال أبين طريقا من قوله تعالى           
    رغم ما للدين  من ثقل نوعي       ) ال إكراه في الدين     ( فإن كانت القاعدة عندنا أن      .. ) ... الرشد من الغَي

نحـن نـرفض    ... يكون هنالك إكراه فيما دونه خطورة وأهمية        تتحدد فيه المصائر ، فمن باب أولى أال         
قانون الوالء إلسرائيل كدولة يهودية ألسباب سياسية ذكرتها سابقا ، إال أنني أزيد هنا سببا آخر هو فـي                   

من لوازم شـعار    ) الوالء والبراء   ( إنه السبب الديني ، ذلك أن       ... نظري األهم واألكثر حسما للقضية      
، والذي يعني بالضرورة أال والء على الحقيقة شرعا إال هللا           )  إله إال اهللا ، محمد رسول اهللا         ال( اإلسالم  

وهنا يأتي السؤال ، كيف لي أن أتعايش إذا مع غير المسلمين في مجتمع واحـد                ... ورسوله وللمؤمنين   
يا : ( ي قوله تعالى    الحكم فيه لغير المسلمين ؟؟؟ الجواب على هذا السؤال جاء أيضا في لقرآن الكريم ف              

. ) ... أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقـاكم          
) مدنية  ( فالعالقة بين البشر المختلفين عقيدة وشريعة والتي يدعو إليها اإلسالم ، هي عالقة في جوهرها                

ياته الدينية والثقافية ، مع االلتقاء على منظومة مدنيـة          تقتضي أن يحافظ  في إطارها كل على خصوص        
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بكـل  ) مقاصـد حيـاتهم   ( في المجتمع الواحد ويحقق ) الشركاء ( تنظم شؤون الحياة بما يخدم مصالح   
وهذا هو النموذج األرقى الذي طبقة اإلسالم والمسلمون على مدى خمسة عشر قرنـا              ... سهولة ويسر   

   ...من حياة الدولة اإلسالمية 
 )٤ (   

حتى ال أذهب بعيدا في التحليل ، أشير هنا إلى أن هذه المسألة قائمة أيضا داخل المجتمـع اليهـودي ،                     
فليس أعجب من أن تأتي إسرائيل لتطالب العربي مسلما كان أو مسيحيا بالوالء إلسرائيل كدولة يهودية ،                 

مثال ذلك ، الرفض    ...  في أوساطهم هم     وهم الذين لم يحسموا موضوع هوية الدولة وال تعريف اليهودية         
( أو  ) اليـسار اإلسـرائيلي     ( لليهودية كم يفهمها مـثال      ) الحاريديم  ( الكامل ألوساط اليهود األصوليين     

) وزيـر   ( يرفض القبـول بلقـب      ) يهدوت هاتوراه   ( ، إلى درجة أن حزب      ) العلمانيون اإلسرائيليون   
بالمعنى الديني ، فهم يقبلون بالمشاركة فيه  مـن          )  كيانا شرعيا    (العتقاده الديني في أن إسرائيل ليست       

أكثر مـن ذلـك ، الـصراع        ... كما نقول في مصطلحاتنا  الشرعية       ) درء المفاسد وسد الذرائع     ( باب  
( ، ومحـافظين    ) أورثودوكـسيم / حاريـديم   ( أصـوليين   : العنيف الدائر في أوساط المتدينين أنفسهم       

، حول ماهية اليهودية  التي يجب أن تشكل األساس لدولـة            ) رفورميم  ( صالحيين  ، وإ ) كونسيرفتيفيم  
... اليهود ، وهو صراع لم يعد سرا ، بل هو من القضايا المشهورة والمعروفة في إسرائيل وخارجهـا                   

وم ، ونحن نحمل ما يناقض هذا المفه    ) قانون الوالء   ( فكيف واألمر على هذا النحو يمكننا أن نقبل  بمثل           
  ... ، بل ويدعو إلى استبداله ليس  ألسباب سياسية فقط ، ولكن ألسباب دينية أيضا 

تبقى هنالك قضية أخيرة ال بد من  حل لغزها ، وهي متعلقة بالحل في ظل هذا التشابك في التصورات ،                     
ركة على أال   من المفروض أن ينظم الحياة المشت     ) عقد  مدني    ( تحدثنا سابقا عن    ... والتعقيد في المشهد    

يجب أن يكون نتاجا لشراكة حقيقيـة فـي         ) العقد المدني   ( هذا  ... يتصادم مع الثوابت الدينية وغيرها      
( صياغته ، بحيث يكون متمتعا بدرجة عالية من التوازن ، ومعبرا  إلى ابعد حـد عـن خـصوصيات                     

 هنالك مجال لتعايش حقيقـي ،   ، فإن غابت هذه القاعدة كما هو الحال في إسرائيل ، فال يكون          ) الشركاء  
وإنما  لعنصرية لن تدفع بحال إلى التعاون إلقامة المجتمع الواحد ، بل إلى استمرار الصراع والنزاع ،                   

  ) ...              األغيار ( بل وسفك الدماء واستمرار الظلم ، وهذا  هو واقع الحال في إسرائيل بالنسبة لنا نحن 
 )٥ (   

 إذا ، أن نهرول في اتجاه هذا الحقول المفخخة التي تنصبها إسرائيل بذكاء من غيـر           من الخطورة بمكان  
أن تقدم شيئا ، وعليه فيجب أن يتوقف مسلسل التنازالت الذي يفرغ السلة الفلسطينية مـن كـل أوراق                   

 ،  الضغط من غير مقابل وفي غير طائل ، ألن إسرائيل ليست معنية بالسالم إال إذا كان حسب مقاساتها                 
كما أن التنازالت الفلسطينية لن تحرج اإلسرائيليين كما يتوهم الـبعض ، بـل سـتفتح شـهيتهم أكثـر                    
وستزيدهم عنادا ، خصوصا وأنهم  ما زالوا يتمتعون بدعم المجتمع الدولي الكامل وغير المـتحفظ فـي                  

  ...أغلب األحيان 
ام ، ولن يستمر إلى هذا الحد ، فريـاح          ليس أمامنا  إال التمسك بالثوابت حتى لو استمر الصراع أللف ع           

  ... التاريخ بدأت تهب في غير صالح العنجهية والصلف والعناد اإلسرائيلي 
  الحركة اإلسالمية / رئيس حزب الوحدة العربية 

٢٨/١٠/٢٠١٠  
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  :كاريكاتير .٥٤
  

  
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة


